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„Cadou” pentru clujeni 
la ultima şedinţă 
de Consiliu Local
Marţi, la ultima şedinţă din actualul man-
dat, consilierii vor vota un proiect de hotă-
râre care permite Primăriei să supraimpo-
ziteze anumite clădiri şi terenuri. Pagina 3

ACTUALITATE

10 destinații de vacanță 
de pe Aeroportul Cluj
În acest an de pe Aeroportul Internațional 
Cluj se poate zbura direct spre 10 destinații 
de vacanță din ţări precum Turcia, Grecia 
şi Spania.  Pagina 2

ACTUALITATE

Tragedie la Geoagiu Băi: O fetiţă 
din Turda a murit la ștrand

O fetiţă de 7 ani din Turda a mu-
rit, duminică după-amiază, după ce 
sărise de pe trambulina unui ştrand 
din staţiunea hunedoreană Geoa-
giu Băi, iar un copil i-a căzut pe 
spate, poliţiştii deschizând un do-
sar penal pentru ucidere din culpă.

Fetiţa de 7 ani din Turda a murit 
după ce, spun poliţiştii hunedoreni, 
un alt minor a căzut peste copilă, la 
un ştrand din staţiunea Geoagiu Băi.

”Fetiţa era cu părinţii ei la ştrand. 
A sărit de pe trambulină în bazin, în 
urma ei a sărit un alt copil, care i-a 
sărit practic în spate. Părinţii au soli-
citat Ambulanţa, iar la o oră şi jumă-
tate, după resuscitări, a murit la spi-
tal”, a declarat, duminică, pentru co-
respondentul Mediafax, purtătorul de 

cuvânt al Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Hunedoara, Laura Bradu.

Fetiţa a reuşit să iasă pe picioarele 
ei din bazin, dar la scurt timp a căzut 
inconştientă pe marginea bazinului.

Reprezentanţii Serviciului Jude-
ţean de Ambulanţă Hunedoara sus-
ţin că fetiţa era inconştientă în mo-
mentul în care echipajul medical a 
ajuns la ştrandul din Geoagiu, iar 
pe drumul spre spital starea ei de 
sănătate s-a agravat, scrie Mediafax.

Poliţiştii hunedoreni au deschis un 
dosar penal pentru ucidere din cul-
pă şi fac cercetări pentru a-l identifi -
ca pe copilul care a sărit peste fetiţă.

Din primele informaţii ar fi  vor-
ba despre un băiat cu vârsta cuprin-
să între 4 şi 7 ani.
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Atenţie, şoferi! Mașinile 
ar putea fi ridicate din nou

Dumitru Prunariu, la TIFF: România are şanse
să participe la construirea Satului Lunar
Dumitru Prunariu a vorbit, în cadrul unei întâlniri cu presa despre spaţiul cosmic, despre proiectele Agenţiei Spaţiale Europene 
şi despre modul cum se comportă corpul uman în cosmos.  Pagina 4

În anumite situaţii, Poliţia Rutieră ar putea ridica maşini parcate ilegal
Un proiect de lege depus la Parlament stabileşte în ce situaţii parcarea este neregulamentară.  Pagina 2

Clujul, pe harta lumii la motociclism

Acoperiţi de tatuaje, geci de piele şi lanţuri, motociclişti din toată lumea au „ocupat” Clujul timp de trei zile 
în acest week-end. La adunarea naţională a motocicliştilor din România a venit împreună cu prietenii ei şi 
Raluca Uzunov, o tânără de 27 de ani.  Pagina 6 
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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În acest an de pe 

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj se 

poate zbura direct spre 

10 destinaţii de vacanţă 

din ţări precum Turcia 

(Antalya, Bodrum), 

Grecia (Corfu, 

Creta-Chania, 

Creta-Heraklion, Rhodos, 

Skiathos, Santorini şi 

Zakynthos) şi Spania 

(Palma de Mallorca).

În tabelul alăturat sunt pre-

zentate şi detalii privind com-

paniile aeriene care vor ope-

ra aceste zboruri turistice şi 

zilele săptămânii în care se 

poate călători către fi ecare 

din destinaţiile enumerate.

Noutăţile acestui sezon 

sunt reprezentate de către 

operarea destinaţiilor Bodrum 

(Turcia) şi respectiv Santo-

rini (Grecia), iar zborurile 

charter turistice sunt dispo-

nibile de pe aeroport înce-

pând cu luna mai şi până în 

luna octombrie 2016.

10 destinaţii de vacanţă 
în sezonul de vară 2016 
de pe Aeroportul Cluj

1. ANTALYA. Compania aeriană: Corendon 
Airlines. Zile de operare: luni, vineri
Compania aeriană: Air Bucharest. Zile de 
operare: luni
Compania aeriană: Pegasus Airlines. Zile de 
operare: miercuri, sâmbătă
Compania aeriană: Freebird. Zile de operare: 
vineri
Compania aeriană: Atlasglobal. Zile de ope-
rare: vineri
Compania aeriană: Blue Air. Zile de operare: 
sâmbătă

2. BODRUM. Compania aeriană: Blue Air. 
Zile de operare: joi

3. CORFU. Compania aeriană: Blue Air. Zile 
de operare: marţi

4. CRETA-CHANIA. Compania aeriană: 
Tarom. Zile de operare: joi

5. CRETA-HERAKLION. Compania aeriană: 
Aegean Airlines. Zile de operare: miercuri

Compania aeriană: Blue Air. Zile de operare: 
vineri

6. RHODOS. Compania aeriană: Aegean 
Airlines. Zile de operare: luni

7. SKIATHOS. Compania aeriană: Tarom. Zile 
de operare: sâmbătă

8. SANTORINI. Compania aeriană: Tarom. 
Zile de operare: duminică

9. PALMA DE MALLORCA. Compania aeriană: 
Wizz Air. Zile de operare: sâmbătă

10. ZAKYNTHOS. Compania aeriană:Blue Air. 
Zile de operare: luni
Compania aeriană: Tarom. Zile de operare: 
sâmbătă.

În anumite situaţii, Poliţia 

Rutieră poate ridica 

maşini parcate ilegal. Un 

proiect de lege depus la 

Parlament stabileşte în ce 

situaţii parcarea este 

neregulamentară.

Înalta Curte a stabilit că 

procedura de aplicare a mă-

surii tehnico-administrative, 

constând în ridicarea vehicu-

lelor staţionate/ oprite nere-

gulamentar pe partea carosa-

bilă, nu poate fi  reglementa-

tă prin hotărâri ale consiliilor 

locale.

Potrivit stiripesurse.ro, un 

proiect de lege, depus recent 

la Parlament, modifi că şi com-

pletează OU 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publi-

ce, cu scopul de a stabili în 

mod clar şi la nivel de lege si-

tuaţiile particulare în care un 

autovehicul poate fi  ridicat de 

autorităţi. Proiectul de lege de-

pus la Parlament elimină ne-

cesitatea regulamentului şi sta-

bileşte în mod exact situaţiile 

care constituie staţionare sau 

parcare neregulamentară.

Astfel, Poliţia Rutieră poa-

te dispune ridicarea vehicule-

lor în următoarele cazuri:

a) vehiculul staţionat se 

afl a în zona de acţiune a in-

dicatorului “Staţionarea inter-

zisă” însoţit de panoul adiţi-

onal “Ridicare autovehicule 

parcate neregulamentar”;

b) vehiculul staţionat blo-

chează partea carosabilă de 

natură să împiedice desfăşu-

rarea circulaţiei rutiere pen-

tru cel puţin o bandă de cir-

culaţie pe sens;

c) vehiculul staţionează 

pe partea carosabilă în locu-

rile în care se interzice de-

păşirea;

d) vehiculul staţionează în 

intersecţii, inclusiv în inter-

secţiile cu circulaţie în sens 

giratoriu;

e) vehiculul obstrucţionea-

ză sau blochează căile de ac-

ces la proprietatea publică sau 

privată adiacentă drumului 

public;

f) vehiculul împiedică sau 

blochează accesul la pistele 

pentru biciclete;

g) vehiculul staţionează în 

staţiile mijloacelor de trans-

port public de persoane;

h) vehiculul staţionează 

neregulamentar pe partea ca-

rosabilă în afara localităţilor.

Atenţie, şoferi! Se pot ridica din nou 
maşinile parcate neregulamentar
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Avocatul Cristian Lazăr 

Iusco deschide lista candi-

daţilor Partidului 

Mişcarea Populară (PMP) 

pentru Consiliul Judeţean 

Cluj. Nu a schimbat parti-

de, nu a avut nici un con-

tract cu instituţii ale sta-

tului şi are o experienţă 

juridică de peste zece ani. 

L-am provocat la o discu-

ţie despre dorinţa sa de a 

se implica în gestionarea 

judeţului şi a schimba ast-

fel o administraţie clujea-

nă pe care o descrie opacă 

şi dezbinată de scandaluri 

şi interese proprii.

E o întrebare care vine de 
la sine. Sunteţi un avocat 
cunoscut, aveţi o situaţie 
materială bună. De ce aţi 
decis să intraţi în politică?

Cred că răspunsul e la fel 

de fi resc. M-am hotărât să 

fac acest pas încă de acum 

doi ani, când am realizat că 

e momentul să mă implic în 

problemele comunităţii şi să 

încerc să schimb lucrurile din 

jurul meu. Dacă nu începem 

noi să o facem, dacă nu ne 

învingem inerţia, nimic nu 

se va schimba de la sine. E 

adevărat, suntem cu toţii ocu-

paţi, avem mult de muncă, 

vrem să petrecem timp şi cu 

familia...

Dar trebuie să dăm ceva î-

napoi şi comunităţii, să ne fa-

cem timp pentru tot ce ne in-

teresează. Iar eu asta am făcut 

în ultimii doi ani, m-am impli-

cat şi în organizarea PMP Cluj, 

partid al cărui secretar general 

sunt în momentul de faţă.

M-am alăturat PMP încă 

de la înfi inţarea fi lialei cluje-

ne, în urma unor discuţii cu 

Adrian Papahagi şi profeso-

rul Gheorghe Fătăcean, conf. 

univ. dr. al Facultăţii de Şti-

inţe Economice, care m-au 

convins că dacă vreau să aduc 

o schimbare, acesta este lo-

cul cel mai potrivit. A contri-

buit şi faptul că partidul este 

format în proporţie de 80-90% 

din oameni noi, care nu au 

mai făcut politică.

Ce v-a determinat să candi-
daţi la Consiliul Judeţean?

În ultimii doi ani, judeţul 

Cluj a fost condus doar de in-

terimari, într-un context cu-

noscut de toată lumea: an-

chete penale în desfăşurare 

peste tot – la drumurile jude-

ţene, la groapa de gunoi, la 

aeroport. Se vorbeşte de şpă-

gi, se vorbeşte de corupţie.

Trebuie să se termine cu 

toate astea. E obligatoriu să 

ne regăsim normalitatea. E 

timpul ca administraţia jude-

ţeană să funcţioneze, e tim-

pul ca oamenii săi să-şi facă 

treaba şi să-şi asume respon-

sabilitatea gesturilor şi deci-

ziilor, nu doar să-şi urmăreas-

că interesele proprii, aşa cum 

s-a întâmplat până acum.

Şi cum credeţi că vom pu-
tea reintra în normalitate?

Soluţia este simplă: prin 

respectarea legii. Sunt avocat, 

iar legea e sfântă pentru mi-

ne. E o credinţă pe care vreau 

să o văd refl ectată şi la nive-

lul Consiliului Judeţean. Con-

cret, să avem proceduri de 

achiziţie realizate transparent, 

să încetăm cu practica acte-

lor adiţionale, încheiate pe 

bandă rulantă şi care servesc 

preponderent unor interese 

individuale, particulare, nu 

comunităţii clujene.

Mecanismul e mai mult 

sau mai puţin cunoscut: se 

încheie un contract simplu, 

iar apoi se semnează zeci de 

acte adiţionale pentru a mai 

câştiga nişte bani.

Acest sistem trebuie sto-

pat. M-am săturat să văd că 

se face administraţia intere-

sului propriu. Trebuie să-i pu-

nem capăt.

Vorbiţi despre o luptă apa-
rent solitară a unui om cu 
un sistem cu rădăcini 
adânci. Sunteţi convins că 
aveţi atuurile necesare 
pentru a-l putea schimba?

Am o experienţă juridică 

de peste zece ani. Ceea ce în-

seamnă că ştiu să interpretez 

actele, să citesc informaţia as-

cunsă printre rânduri şi să în-

ţeleg când nu se urmăreşte 

interesul comunităţii.

În momentul de faţă, noi, 

cei din afara sistemului, nu 

avem acces la acte interne. 

Şi vă dau un singur exem-

plu, cu repercusiuni directe 

şi pe termen lung asupra clu-

jeanului obişnuit: drumurile 

judeţene. Sunt o serie de lu-

crări blocate, dar din exteri-

or nu putem afl a unde s-au 

blocat şi de ce. Luând acte-

le la rând şi studiindu-le, pu-

tem identifi ca exact sursa blo-

cajului şi să o înlăturăm. De 

aceea, insist şi pledez pen-

tru transparenţă, iar prin Con-

siliul Judeţean putem creşte 

nivelul de transparenţă al ad-

ministraţiei clujene.

Ce alte priorităţi veţi avea?
În mod clar, drumurile ju-

deţene. Şi mă gândesc, de 

exemplu, la segmentul Tar-

niţa-Mărişel, o zonă pe cât 

de frumoasă, pe atât de greu 

accesibilă. Avem un judeţ ex-

traordinar, cu peisaje fabu-

loase, dar nu putem ajunge 

la ele. Sau, dacă ajungem, 

riscăm să ne distrugem ma-

şinile în gropi. În stare foar-

te proastă sunt şi drumurile 

din Aşchileu, Vultureni, Bor-

şa ori spre Dăbâca.

Apoi, trebuie să clarifi căm 

situaţia rampei de gunoi, un-

de avem o bombă ecologică 

amorsată pe fondul lipsei de 

voinţă politică de asumare a 

unei soluţii clare. Şi în acest 

caz, lucrurile sunt blocate 

prin hârtii – o să le luăm una 

câte una, să le descifrăm şi 

să repunem lucrurile în miş-

care. Un alt proiect în care 

vreau să mă implic este in-

troducerea gazului metan în 

Huedin, localitate din care 

au plecat mulţi tineri în ulti-

mii ani. Dacă ducem gazul 

metan acolo, putem încura-

ja dezvoltarea de parcuri in-

dustriale şi astfel să îi putem 

convinge pe tineri să se în-

toarcă acasă.

Cristian Lazăr Iusco: „Să punem capăt 
administraţiei interesului propriu”

Cristian Lazăr Iusco are 36 de ani și este avocat partener în 
cadrul Societății Civile Profesionale de Avocați Codrean, 
Iusco, Jucan. Este membru al Baroului Cluj din anul 2011, cu 
o experiență anterioară de opt ani în calitate de consilier juri-
dic. În cadrul activității sale profesionale nu a avut nici un 
contract cu instituții ale statului. Din ianuarie 2014 este 
membru al Partidului Mișcarea Populară, iar din martie 2015 
este secretarul general al organizației Cluj a partidului.

Cristian Lazăr Iusco, profesionistul
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Ultima şedinţă ordinară 

de Consiliu Local din 

actualul mandat s-a desfă-

şurat în 17 mai şi a avut 

un număr record de pro-

iecte şi informări pe ordi-

nea de zi: nici mai mult, 

nici mai puţin de 136. 

După cum anunţase pri-

marul Emil Boc la acea 

şedinţă, se mai organizea-

ză încă una înainte de 

alegerile locale. Aceasta 

este extraordinară şi este 

programată pentru marţi, 

30 mai.

Lista este destul de lungă 

şi de data aceasta, 62 de punc-

te. Foarte multe proiecte, 24 

la număr, vizează aprobarea 

preluării în proprietatea pu-

blică a municipiului Cluj-Na-

poca a unor imobile. Sunt şi 

foarte multe PUD-uri şi plân-

geri prealabile.

Vot pentru terenul 
din Lomb care a luat-o 
la vale

Consilierii locali nu au vrut 

să plece din actualul mandat 

fără să voteze şi aprobarea in-

dicatorilor tehnico-economici 

pentru consolidarea zonelor 

supuse alunecărilor de teren 

din zona Lomb. Terenul care 

a început să o ia la vale este 

în zona unde se construieşte 

drumul cu patru benzi care 

va lega oraşul de cele două 

centre de afaceri care se con-

struiesc pe dealul Lomb. Deşi 

lucrările la acest drum sunt 

într-un stadiu incipient, au a-

părut deja probleme. Terenul 

a început să o ia la vale, ast-

fel că trebuie realizate lucrări 

de consolidare, şantierul fi ind 

acum închis. Lucrările la dru-

mul cu patru benzi au înce-

put în 1 iulie. Potrivit estimă-

rilor de la acea dată, drumul 

trebuia realizat până la sfâr-

şitul anului. În momentul de 

faţă, sunt făcute mai puţin de 

10% din lucrări.

Cadoul otrăvit: 
supraimpozitarea 
clădirilor

Pe lista proiectelor din şe-

dinţa de mâine se afl ă şi apro-

barea regulamentulului de sta-

bilire a criteriilor de identifi -

care a clădirilor şi terenurilor 

neîngrijite situate în intravila-

nul municipiului Cluj-Napoca, 

în vederea supraimpozitării 

acestora. Proprietari de clădiri 

degradate care nu îşi repară 

imobilele ar putea plăti de anul 

viitor impozite mai mari dacă 

nu îşi repară clădirile. Valoa-

rea impozitului ar putea fi  de 

până la cinci ori mai mare da-

că nu fac lucrările de reabili-

tare a clădirii. Codul Fiscal per-

mite aplicarea unui impozit de 

cinci ori mai mare proprieta-

rilor de clădiri şi terenuri ne-

întreţinute şi lasă la mâna con-

siliilor locale valoarea suprai-

mpozitării.

PUD-uri şi PUZ-uri 
controversate 
la şedinţa anterioară

La şedinţa anterioară (ul-

tima ordinară din acest man-

dat) au fost şi câteva PUD-uri 

şi PUZ-uri controversate, din 

cauza cărora unii consilieri 

locali au refuzat să participe 

la şedinţă. Printre aceştia a 

fost Gabriel Oniga.

Unul dintre proiectele ca-

re a stârnit discuţii la şedin-

ţa anterioară a fost cel refe-

ritor la aprobarea PUD-ului 

privind construirea unui bloc 

cu trei etaje, pe strada Aiu-

dului în Someşeni, într-o zo-

nă cu case. Deşi iniţial Comi-

sia Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism a avi-

zat construirea blocului între 

case, după intervenţia cetă-

ţenilor în şedinţă, consilierii 

şi Boc au fost de acord să vi-

ziteze locaţia şi abia apoi să 

ia o decizie cu privire la acest 

proiect. Coincidenţă sau nu, 

în plină campanie electorală, 

aceştia au fost foarte recep-

tivi la nemulţumirea cetăţe-

nilor.

Un alt proiect, al omului 

de afaceri Ştefan Gadola a fost 

aprobat de consilieri, cu toa-

te că şi în cazul lui vecinii au 

fost nemulţumiţi. Prin fi rma 

ELM Imobilis SA, a fi ului său, 

Ştefan Gadola a primit apro-

barea în forul local să con-

struiască un bloc cu şase eta-

je pe strada Între Lacuri. La 

fel ca şi în cazul de pe strada 

Aiudului, blocul va fi  ridicat 

într-o zonă cu case.

„Cadou” pentru clujeni la ultima şedinţă de Consiliu Local
Mâine, la ultima şedinţă din actualul mandat, consilierii vor vota un proiect de hotărâre care permite Primăriei să supraimpoziteze anumite clădiri şi terenuri.

PROIECTE

62
de puncte 
se afl ă pe ordinea 
de zi a ultimei 
ședințe de Consiliu 
Local din acest 
mandat
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Regizorul Nae Caranfi l 

consideră că în România 

sunt puţini actori pregă-

tiţi pentru spectacole de 

musical, iar coregrafi i nu 

sunt specializaţi în jazz 

dancing.

„6,9 pe scara Richter” a fost 

proiectat, în premieră mondi-

ală, la gala de deschidere TIF 

2016. Filmul conţine scene de 

musical, un element rar, ine-

xistent în fi lmele româneşti. 

Nae Caranfi l a declarat la Cluj 

că pasiunea sa pentru musical 

este mai veche, el având deja 

în palmares un spectacol de 

musical care nu a fost pus în-

să niciodată în scenă. „Am 

compus piese muzicale care 

se constituie într-un musical, 

în anul 1985, la comanda Tea-

trului Naţional. Consiliul Ju-

deţean de la acea vreme a in-

terzis spectacolul când era de-

ja în formare, piesele fi ind des-

tul de explozive. Acum acel 

musical stă în sertar. O piesă 

a fost preluată de trupa By-

ron”, a spus Caranfi l.

Nu există coregrafi  
pentru musicaluri

Regizorul a explicat şi de 

ce este foarte greu să se facă 

în România spectacole de mu-

sical. „Este un spectacol scump, 

necesită actori care trebuie im-

portaţi, cel puţin aşa era în 

1990. Poate că într-o zi o să 

mă arunc şi în chestiunea a-

ceasta”, a afi rmat Nae Caran-

fi l când a fost întrebat de jur-

nalişti dacă va face un specta-

col de musical cap coadă.

Pe lângă faptul că există 

puţini actori pregătiţi pentru 

musical, nu există nici core-

grafi  specializaţi în jazz dan-

cing. „Pentru musicaluri lip-

seşte coregrafi a în România, 

nu avem coregrafi  de jazz dan-

cing. Vorbesc de o coregrafi e 

competitivă care să depăşeas-

că gimnastica de dimineaţă şi 

programul de revelion”, a mai 

spus Caranfi l.

Cât a durat pregătirea 
scenelor de musical 
din fi lm

Nae Caranfi l a declarat că 

pregătirea scenelor de musi-

cal din fi lmul „6,9 pe scara 

Richter” au început cu apro-

ximativ o lună înainte de fi l-

mări. Partea cea mai grea a 

fi lmului nu au fost elemente-

le de musical, ci găsirea acto-

rilor care să se plieze perfect 

pe personajele imaginate de 

regizor. „A fost o perioadă 

lungă de probe, în care am 

văzut foarte multă lume, în 

care am ezitat, am rechemat 

actori şi actriţe despre care nu 

eram încă siguri. Pe unii i-am 

rechemat chiar în repetate rân-

duri şi până la urmă am de-

fi nitivat distribuţia din fi lm”, 

a spus Nae Caranfi l.

„6,9 pe scara Richter” a fost 

proiectat vineri seara, în pre-

mieră mondială, la gala de des-

chidere a Festivalului 

Internațional de Film Transil-

vania 2016, în Piaţa Unirii. Pro-

iecţia a fost un succes, apro-

ximativ 3.000 de persoane vi-

zionând fi lmul pe ecranul ame-

najat în centrul oraşului.

Nae Caranfi l a precizat că 

nu ştie când va ajunge fi lmul 

în cinematografe.

Nae Caranfil: România nu este pregătită pentru musicaluri
„6,9 pe scara Richter“, cel mai nou film al regizorului Nae Caranfil conţine elemente de musical, scene inexistente în filmele româneşti la ora actuală.

NAE CARANFIL | regizor

„Este un spectacol scump, necesită actori 
care trebuie importaţi, cel puţin aşa era 
în 1990. Poate că într-o zi o să mă arunc 
şi în chestiunea aceasta“

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Agenţia Spaţială 

Europeană a anunţat 

recent că vrea să constru-

iască un sat de vacanţă pe 

Lună, numit Satul Lunar. 

Cosmonautul Dumitru 

Prunariu consideră că 

România are şanse să par-

ticipe la acest proiect.

Duminică seara, Dumitru 

Prunariu, unul dintre invita-

ţii speciali ai TIFF 2016 a vor-

bit, în cadrul unei întâlniri cu 

presa despre spaţiul cosmic, 

despre proiectele Agenţiei Spa-

ţiale Europene şi despre mo-

dul cum se comportă corpul 

uman în cosmos.

Agenţia Spaţială Europea-

nă vrea să construiască un sat 

de vacanţă pe lună, destinat 

turiştilor bogaţi şi excentrici. 

Cu ajutorul materialelor de pe 

Terra (apă îngheţată, metale, 

minerale etc) ar urma să fi e 

construită o bază lunară.

Ţări importante, 
implicate în construirea 
Satului Lunar

Pe lângă numele impor-

tante vehiculate de conduce-

rea agenţiei la realizarea Sa-

tului Lunar, SUA, Rusia, Ja-

ponia, China, ar putea fi  in-

clusă şi România. „Nu avem 

mijloace proprii de a trimite 

oameni pe Marte, dar avem 

mijloace de a trimite echipa-

mente pe Lună, de a conti-

nua cercetările pe Lună şi de 

a trimite, într-o colaborare in-

ternaţională, oameni pe Lu-

nă, care în fi nal să dezvolte 

o aşezare permanentă pe ca-

re o numim în momentul de 

faţă Satul Lunar. Deci, aceas-

ta este concepţia pe care o 

promovează noul director al 

Agenţiei Spaţiale Europene, 

Johann Woerner”, a afi rmat 

Dumitru Prunariu.

Despre ţara noastră, cos-

monautul român spune că a-

re o poziţie bună în Agenţia 

Spaţială Europeană. „Româ-

nia merge cu paşi rapizi spre 

a se cupla la toate aceste ini-

ţiative. Avem o poziţie foarte 

bună în Agenţia Spaţială Eu-

ropeană, suntem al doilea stat 

din Europa de Est care a fost 

acceptat după Republica Ce-

hă. Aceasta înseamnă că du-

pă evaluări de foarte mulţi ani, 

am făcut parte din programe 

de evaluare, cicluri de câte 

cinci ani în care am dovedit 

că putem dezvolta cercetare 

ştiinţifi că în multiple dome-

nii, putem coordona progra-

me internaţionale, ştiinţifi ce 

şi avem capacitate industria-

lă de a contribui la dezvolta-

rea cosmonauticii europene. 

Abia atunci am fost acceptaţi 

ca în Agenţia Spaţială Euro-

peană, care este un club foar-

te select”, a punctat Prunariu.

Cum se comportă corpul 
uman în spaţiul cosmic

Cosmonautul a subliniat 

ce modifi cări se petrec în cor-

pul uman când ajunge în spa-

ţiul cosmic. „Capul are o anu-

mită greutate. În impondera-

bilitate, nu mai are greutate 

şi muşchii gâtului reacţionea-

ză într-un mod straniu, îţi 

dau senzaţia că nu ai cap şi 

atunci simţi nevoia să îl pre-

sezi undeva în perete. În pri-

mele două zile, până m-am 

obişnuit cu imponderabilita-

tea, nava fi ind mică, mă îm-

pingeam cu picioarele într-un 

perete, cu capul în celălalt 

perete şi presam ca să am o 

greutate şi să îmi simt gâtul 

şi sistemul nervos. În impon-

derabilitate, articulaţiile se 

destind pentru că nu mai su-

portă greutatea corpului. 

Acest lucru, pe de o parte es-

te bun, mai ales dacă ai pro-

bleme cu articulaţiile (dar da-

că ai probleme nu ajungi as-

tronaut), pe de altă parte es-

te un fapt negativ pentru că 

în cosmos, datorită faptului 

că nu ai greutate şi nu mai 

eşti apăsat în jos, creşti în 

înălţime. De exemplu, Scott 

Kelly, care de curând s-a în-

tors din spaţiul cosmic şi a 

stat un an de zile acolo, la o 

înălţime cam de 1,65 metri, 

micuţ şi îndesat, a mai cres-

cut cu 5 centimetri, dar în câ-

teva zile după revenirea pe 

Pământ a ajuns la înălţimea 

normală”, a spus Dumitru 

Prunariu.

Dumitru Prunariu, la Cluj: România are şanse 
să participe la construirea Satului Lunar
Dumitru Prunariu, primul şi singurul român care a ajuns în spaţiul cosmic a fost unul dintre invitaţii speciali 
în cadrul ediţiei a 15-a TIFF 2016.

Dumitru Prunariu a vorbit ieri în cadrul unei întâlniri cu presa despre spațiul cosmic, proiectele ESA și comportamentul corpului uman în spațiu

„Opt zile în 
Cosmos”, proiecţie 
în cadrul TIFF 2016

Sâmbătă seara, la Casa de 
Cultură a Studenţilor, a 
avut loc proiecţia docu-
mentarului „Opt zile în 
Cosmos”, realizat în anii 
’80 de Studiourile Sahia. 
Filmul, de 20 de minute, 
prezintă misiunea în cos-
mos a românului Dumitru 
Prunariu și a rusului 
Leonid Popov. În 14 mai 
1981, a fost lansată nava 
cosmică Soiuz-40, spre 
staţia orbitală Saliut-7. 
Misiunea cosmică 
Soiuz-40, care a avut loc 
între 14 și 22 mai 1981, a 
durat șapte zile, 20 ore, 
41 minute și 52 secunde.

DUMITRU PRUNARIU | cosmonaut

„Nu avem mijloace proprii de a trimite 
oameni pe Marte, dar avem mijloace 
de a trimite echipamente pe Lună“
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Senatorul clujean PSD 

Alexandru Cordoş pro-

pune ca mamele care se 

întorc mai repede la ser-

viciu, să primească mai 

mulţi bani. El vrea ca 

părinţii care revin la 

muncă înainte de terme-

nul legal de doi ani să 

primească pe lângă sala-

riu şi jumătate din 

indemnizaţia care i se 

acorda dacă ar fi stat 

acasă cu copilul.

Potrivit proiectului legis-

lativ, un părinte care avea 

un salariu de două mii de lei 

înainte de naşterea copilu-

lui, poate primi 2.850 de lei 

dacă se întoarce mai devre-

me la muncă. El va primi sti-

mulentul de 850 de lei până 

când copilul va împlini vâr-

sta de doi ani.

„Guvernul nu ar trebui 

să aibă nimic împotrivă, ni-

meni nu pierde, nu este ni-

ciun efort bugetar. În caz 

contrar, rămânând legea 

acum în vigoare, toată lu-

mea, toţi părinţii, rămân doi 

ani de zile, pentru că este 

un stimulent, este o lege 

foarte bună acum. Dar poa-

te fi şi mai bună”, spune 

Alexandru Cordoş, senator 

PSD.

PNL are rezerve

Proiectul nu este văzut cu 

ochi buni de liberali, având 

în vedere perioada alegerilor. 

„Se poate spun că este o ini-

ţiativă de campanie, având în 

vedere perioada alegerilor. Eu 

personal nu cred că trebuie 

să susţinem un asemenea pro-

iect. Iniţiativele privind in-

demnizaţiile pentru mame tre-

buie să îi aibă în vedere în 

primul rând pe copii. Iniţiati-

vele care prevăd doi ani de 

concediu vin să protejeze co-

piii, aceasta o vizează pe ma-

mă, le recompensează pe ce-

le care se întorc mai devreme 

la muncă a declarat deputa-

tul clujean PNL”, a declarat 

deputatul PNL Radu Zlati.

A plouat cu proiecte 
pentru mame

Mai multe iniţiative referi-

toare la concediul şi indem-

nizaţia pentru creşterea copi-

lului s-au afl at înainte de ale-

geri la Comisia de Muncă a 

Camerei Deputaţilor, potrivit 

site-ului forului legislativ.

Astfel, potrivit uneia dintre 

ele, indemnizaţia lunară acor-

dată mamelor care aleg să stea 

acasă doi ani ar putea creşte 

până la 3.400 lei. Concret, se 

păstrează procentul de 85% 

din media veniturilor nete re-

alizate în ultimele 12 luni, dar 

se modifi că limitele: între 600 

lei şi 3.400 lei în primul an, 

respectiv între 600 lei şi 1.200 

lei în al doilea an. În prezent, 

mamele care optează pentru 

doi ani de concediu pentru 

creşterea copilului primesc cel 

mult 600 lei, indiferent de ve-

niturile realizate. Proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, 

la începutul lunii septembrie, 

cu unanimitate de voturi.

O altă iniţiativă a vizat re-

ducerea birocraţiei, mai exact 

a perioadei de întocmire a 

dosarelor pentru cele care 

vor să obţină această indem-

nizaţie.

În campania electorală, revin discuţiile 
despre indemnizaţia pentru mame
În preajma alegerilor, politicienii vin cu o mulţime de proiecte cu iz de campanie, mai exact cu multe 
proiecte sociale. Un senator clujean propune o iniţiativă care le vizează pe mame.

Alexandru Cordoș (PSD) Radu Zlati (PNL)

Candidatul susţinut de 

PSD la Primărie, 

Octavian Buzoianu, a 

susţinut zilele trecute o 

conferinţă de presă în 

care a vorbit despre ata-

cul survenit în urmă cu 

două săptămâni când, 

într-un video, două foste 

angajate de la Feleacu îl 

acuzau de distrugerea 

fabricii de dulciuri. 

Directorul Cluj Manifest 

Ionuţ Geană îl acuză pe 

candidatul susţinut de 

PSD Cluj de presiuni.

Acesta a postat pe You-

tube un film în care îl acu-

ză pe Buzoianu de presiuni 

asupra fostelor angajate ca-

re au vorbit într-un film des-

pre distrugerea fabricii Fe-

leacul. Reacţia lui Geană a 

venit după ce zilele trecute 

Buzoianu a susţinut o con-

ferinţă de presă, alături de 

cel două foste angajate de 

la Feleacul.

„În urmă cu câteva luni 

am pornit un demers jurna-

listic prin care am vrut să ară-

tăm clujenilor cum s-au fali-

mentat fabricile de rezonan-

ţă ale Clujului. Printre cei in-

tervievaţi s-au numărat şi do-

uă doamne care au relatat des-

pre fabrica Feleacul, despre 

istoria ei. Bineînţeles că în 

acel interviu cele două doam-

ne s-au legat de un candidat 

stimabil la primăria Cluj-Na-

poca: este vorba de domnul 

Octavian Buzoianu, om de 

afaceri de succes. Doamnele 

au relatat tot ce ştiau despre 

fabrica Feleacul şi falimenta-

rea ei, am avut discuţii şi îna-

inte de interviu cu doamna 

Lup Lucia, şi ea a spus că nu 

este nicio problemă să facem 

interviul şi să arate clujenilor 

povestea adevărată din spa-

tele fabricii Feleacul. Domnul 

Octavian Buzoianu, văzând 

fi lmarea respectivă, care a ex-

plodat în mass-media, ca nu-

măr de vizualizări, le-a sunat 

pe cele două doamne şi le-a 

ameninţat că le dă în judeca-

tă, cerându-le daune substan-

ţiale. Din ce am înţeles, este 

vorba de un milion de euro 

de la fi ecare. Doamnele re-

spective s-au speriat şi au 

mers la un acord de mediere 

cu domnul Buzoianu, prin ca-

re au semnat şi un contract 

de confi denţialitate. Eu nu am 

de unde să ştiu ce este în acel 

contract de confi denţialitate, 

dar ştiu că doamna Lup Lu-

cia plângea, că nu ştia ce să 

mai facă. Şi normal, cele do-

uă doamne fi ind într-o situa-

ţie materială deloc avantajoa-

sa, nu-şi permit avocaţi, nu-şi 

permit să pornească un pro-

ces cu un mogul fi nanciar din 

Cluj-Napoca. În conferinţa de 

presă care a fost susţinută de 

Octavian Buzoianu acesta le-a 

adus pe doamnele respective 

în care s-a făcut că plouă, în 

sensul că interviul pe care 

dumnealor l-au dat către noi 

nu mai avea nicio relevanţă. 

Pe mine lucrul acesta mă doa-

re foarte tare pentru că am 

pus sufl et în interviul respec-

tiv, am vrut să fi e văzut de 

marea majoritate a oameni-

lor şi ce s-a întâmplat, indi-

ferent că Octavian Buzoianu 

sau alt contracandidat candi-

dează la Primăria Cluj-Napo-

ca, nu asta contează. Contea-

ză istoria unor branduri care 

pe noi clujenii ne afectează, 

pe dumneavoastră care sun-

teţi mai în vârstă şi aţi lucrat 

în astfel de companii vă de-

ranjează. Nu este normal să 

pierdem nişte branduri care 

odată au fost de succes şi-n 

momentul de faţă sunt doar 

butuci”, a spus Ionuț Geană.

Presiuni asupra jurnalistului care a făcut 
filmul despre distrugerea Feleacul

CITIȚI ARTICOLUL INTEGRAL AICI
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Peste 2000 de pasionaţi de 

motociclete din 14 ţări, 

inclusiv România, şi-au 

dat întâlnire la Gilău la 

cea de-a 19-a întâlnire 

naţională a motocicliştilor 

din România. Radu 

Zărnescu, organizatorul 

evenimentului arată cum 

a reuşit să atragă la Cluj 

motociclişti din toată 

lumea.

Întrunirea de la Cluj este 

una dintre cele mai aşteptate 

adunări din România şi nu 

numai. Dintre cei prezenţi nu 

putea să lipsească unul din-

tre fondatorii asociaţiei Tran-

silvania Bikers MC 1990, Ra-

du Zărnescu, asociaţie care a 

şi organizat evenimentul. Zăr-

nescu trăieşte pe două roţi de 

26 de ani. Acesta şi-a adus 

aminte de începuturile sale 

din domeniul moto de după 

1990 şi de entuziasmul ace-

lor zile.

„Exista şarmul acela post-

decembrist de a face ceva şi 

cred că am fost printre puţi-

nii norocoşi din România. La 

noi se promova împrăştierea 

umană, şi am avut norocul 

acesta să-i strângem la Cluj 

în 1990 pe majoritatea moto-

cicliştilor şi am format Tran-

silvania Bikers. Am început 

cu întâlnirea în Cheile Turzii. 

N-am să uit niciodată în anii 

1990 eram supranumiţi de 

anumite publicaţii ca Mecca 

motocicliştilor. Cheile Turzii 

erau ca un vulcan viu. Era om 

lângă om. Erau motoare. Era 

nebunie. Tot fundul acela din 

Chei era plin de motociclişti, 

muzică, zgomot de motoare, 

era ceva extraordinar. Aceste 

întâlniri au adus străini în Ro-

mânia şi s-a făcut o tradiţie 

din acest eveniment. Au po-

ziţionat Clujul şi România pe 

o hartă a motociclismului in-

ternaţional, deja se ştie des-

pre noi. Dovadă o face şi fap-

tul că acum avem cel puţin 

vreo 14 ţări participante aici”, 

a declarat motociclistul Radu 

Zărnescu.

Străinii, încântaţi 
de peisajele din România

Nemţii şi austriecii s-au în-

drăgostit de peisajele din Ro-

mânia, povesteşte Zărnescu. 

Astfel, de la pasiune la afaceri 

nu a mai fost decât un pas. Mo-

tocicliştilor români li s-a pro-

pus să le fi e ghizi prin Româ-

nia, iar nu după mult timp la-

udele n-au întârziat să apară.

„Relaţia cu ceilalţi motoci-

clişti din Europa este tot mai 

bună. Nu o să uit niciodată 

că prima dată când am reuşit 

să aducem străini în Cheile 

Turzii prin 1998. Au rămas 

surprinşi de peisajele noastre, 

de ospitalitatea de care am 

dat noi dovadă, şi mai mult 

ni s-au propus chiar nişte afa-

ceri. Să facem turnee prin ţa-

ră cu cluburi de motociclişti 

din străinătate care-şi doreau 

să vină în vizită în România. 

Şi chiar au fost câteva sesiuni 

frumoase. Am avut feedback 

pozitiv din presa străină. În 

special Austria şi Germania. 

Ei au cea mai puternică pre-

să scrisă de specialitate în do-

meniul acesta moto din Euro-

pa”, spune Zărnescu.

Pasiunea pentru 
motociclete – pe viaţă

Radu Zărnescu are pasiu-

nea pentru motociclete de mic 

copil. În prezent are patru mo-

toare în valoare de 50.000 de 

euro, însă, marea problemă, 

spune acesta, este că nu mai 

are timp să le folosească la 

maxim.

„Eu o să mă simt bine tot 

timpul între motociclişti la fel 

ca mine. Când te urci pe o 

motocicletă ai multe trăiri. 

Mie mi-a plăcut foarte mult 

când o motocicletă e pusă la 

punct să te poţi juca cu ea, ai 

îndemânare bună, merge bi-

ne pe curbe. Asta tot timpul 

m-a încântat. Iarăşi motoci-

cletele care frânează bine. Toa-

te astea însumate fac un mo-

ment foarte plăcut”, a conclu-

zionat Radu Zărnescu.

„De motociclete mă voi lă-

sa numai dacă, Doamne fe-

reşte, voi avea un accident şi 

nu mă mai pot mişca deloc” 

– Radu Zărnescu.

În timpul celor trei zile mo-

tocicliştii au participat la di-

verse concursuri de îndemâ-

nare. De asemenea, concur-

sul de motociclete custom a 

atras privirile celor prezenţi, 

care au avut şansa să studie-

ze de aproape bijuteriile pe 

două roţi. Sâmbătă seara s-a 

încheiat cu un concert rock.

Cum a ajuns Clujul un nume de referinţă 
pe harta mondială a motociclismului
Acoperiţi de tatuaje, geci de piele şi lanţuri, motociclişti din toată lumea au „ocupat” Clujul timp de trei zile în acest week-end.

Întrunirea de la Cluj este una dintre cele mai aşteptate adunări din România Concursul de motociclete custom a fost una dintre atracțiile principale

Radu Zărnescu trăieşte pe două roţi de 26 de ani

La evenimentul 
din Gilău, motocicliștii 
s-au întrecut 
în diverse probe 
sportive

La adunare naţională a 

motocicliştilor din 

România a venit împreu-

nă cu prietenii ei şi 

Raluca Uzunov, în vârstă 

de 27 de ani.

„Cel mai frumos în viaţa 

asta de motociclist este liber-

tatea, oamenii cu care umbli, 

faptul că ai control asupra ta 

şi că poţi să mergi în natură 

şi să vezi anumite locuri. Un 

alt aspect frumos în viaţa de 

motociclist este că poţi să sim-

ţi adrenalina, vântul, aerul...”, 

a declarat Raluca Uzunov.

Ce simte când este 
pe motocicletă?

Pasiunea Ralucăi pentru 

motociclete a început de la 

vâsta de 14 ani, când s-a ur-

cat pentru prima dată pe un 

motor. De atunci nu s-a mai 

despărţit de lumea motoare-

lor. Raluca Uzunov a absolvit 

Facultatea de Teatru şi Televi-

ziune, iar acum este actriţă, 

instructor de fi tness, face dan-

suri şi arte marţiale.

„Motocicleta tremură fru-

mos între picioare, îmi plac 

caii putere, plus că te simţi 

foarte liberă. Pasiunea aceas-

ta pentru motociclete la mine 

nu o să dispară niciodată”, a 

spus Raluca.

Reacţiile şoferilor

În trafi c de nenumărate ori 

a fost abordată de bărbaţi la 

semafor, iar reacţiile lor vari-

ează.

„Unii bărbaţi în trafi c zâm-

besc, alţii îmi zic că-s foarte 

tare, alţii se şochează. Unii 

dintre ei mi-au făcut avansuri 

şi mi-au cerut numărul de te-

lefon şi cu atât au rămas”, a 

menţionat tânăra.

Momentele grele 
n-au speriat-o

În viaţa de motociclistă pe 

care a avut-o până acum s-a 

lovit însă şi de momente gre-

le. Câţiva prieteni de-ai ei mo-

tociclişti au murit în acciden-

te, însă asta nu a înfricat-o 

deloc.

„N-am avut eu accidente 

pentru că mă descurc cu mo-

torul, dar alţii în trafi c cum 

ar fi  şoferii de autoturisme 

sunt neatenţi şi-ţi intră în fa-

ţă. Am avut şi prieteni care 

au murit în accidente de mo-

tocicletă. Nu mi-a fost frică 

să mă urc ulterior pe moto-

cicletă. Este ca şi cum ai mer-

ge pe trotuar şi ţi-ar fi  frică 

că cineva intră cu maşina în 

tine”, a precizat Raluca.

Părinţii, speriaţi 
la început

Dacă la început părinţii ac-

triţei erau speriaţi de ce poa-

te fata lor să păţească dacă 

circulă cu o motocicletă, acum 

situaţia s-a schimbat.

„Părinţii mei s-au obişnu-

it cu pasiunea mea. Acum sunt 

mândri de mine. La început 

erau oarecum ofticaţi că cine 

ştie ce păţesc, dar acum s-au 

obişnuit”, a concluzionat Ra-

luca Uzunov.  M.C.

Viaţa de motociclistă în Cluj, cu bune şi cu rele
Îmbrăcate în piele, cu părul în vânt, motociclistele atrag toate privirile oriunde ar merge.

Raluca Uzunov

MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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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.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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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“)
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, supr. 60 mp, 
decomandat,et. 4, fi nisat clasic, 
termopane, centrală termică, 
bloc reabilitat, zona Liceul O. 
Ghibu, cart. Grigorescu, preţ 
68.000 euro. Inf. la tel. 
0744-653027 (4.7)

¤ P.F. cumpăr ap. cu 1 cam. în 
cart. Grigorescu/Plopilor exclus 
demisol/mansardă. Ofer plata 
pe loc. Fără agenţii. Tel. 
0770-388671. (7.7)

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

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

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în comuna Cuzdioa-
ra, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0788-343631 sau 
0264-593488. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, teren 
livadă, utilităţi, apă, curent, front 
30 m. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-485224. 
(5.7)

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

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

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, categoria 

curţi-construcţii,
Cluj-Napoca, zona Pata 

Rât, suprafaţa 41.270 mp.
Detalii la assetsale@

petrom.com. (16.23*)

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, Str. 

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

petrom.com. (16.23*)

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Skiptrans S.R.L. - membră 
Jost Group - cu sediul în Cluj-Na-
poca angajează 40 de șoferi 
profesioniști pe comunitate! 
Oferim: salariu competitiv, 
transport gratuit din ţară până 
în Belgia realizat cu mașinile so-
cietăţii, training profesional 
pentru șoferi, cursuri gratuite de 
limba engleză, camioane euro 
5/6, dotate cu telefon de servi-
ciu. Comunicarea se face în lim-
ba română. Cerinţe: permis ca-
tegoria C E. Informaţii: 0730-
650.802, mail: rmates@jost-
group.com. (2.2*)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti, categ 

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

comunitate. Plata la zi. 
0729 272 272 (9.14*)

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

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

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

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

SERVICII

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modific instalaţii 
electrice, schimb tablou de si-
guranţă vechi, candelabre, 
lămpi, prize, întrerupătoare, 
elimin defectele, deranjamen-
tele apărute în instalaţiile elec-
trice de uz casnic. Sunaţi la tel. 
0742-803536. (6.7)

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

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

¤ Vând Dacia 1300 pentru un ti-
chet RABLA, unei persoane inte-
resate de cumpărarea unui auto-
turism nou, preţ 1000 RON. Su-
naţi la tel. 0758-311020 sau 
0264-432680. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă din fontă. Inf. 
suplimentare la 0264-424005 
sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lem-
ne, cu pânză nouă de rezervă de 
Ø 375 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: ARO, 
Dacia, Oltcit, Trabant și camioane 
românești. Aștept telefoane la 
0749-174082. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
vechi (dulap + vitrină), cu reca-
mier, oglindă, canapea, la preţul 
de 150 RON, negociabil. Sunaţi 
vă rog la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase sau 
cabane. Inf. la tel. 
0745-569336. (4.7)

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

DIVERSE

¤ P.F. vând costume de haine 
din camgan, culoare kaki, că-
măși de culoare kaki, noi, ciz-
me din piele, o pereche nouă și 
una folosită, militare, centură 
cu diagonală din piele, la preţ 
mic. Inf. la tel. 0731-235149. 
(3.7)

¤ Vând centrifugă manuală de 
stors miere, din tablă, cu trei ra-
me, preţ 700 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0761-191384. (3.7)

¤ Vând raniţă nouă cu anexe și 
curele groase pentru vânători sau 
pescari, preţ 100 RON, și chitară 
de Reghin la preţul de 80 RON. 
Sunaţi la tel. 0751-264383 sau 
0264-443484. (3.7)

¤ Vând haine de copil între 0-18 
luni. Inf. suplimentare la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc din 
două bucăţi, înâlţime 192 cm, lă-
ţime 196 cm. Inf. suplimentare la 
0746-297102. (3.7)

¤ Vând haine pentru fetiţe, 0-18 
luni. Sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(7.7)

¤ Vând o pereche de ghete nr. 
46, nouă. Inf. suplimentare la tel. 
0264-557665. (7.7)

¤ Vând motor electric “Saylor” 
pentru barcă pneumatică, nou, 
trei beţe telescopice composit 
pentru crap, de 3,50 m, putere 
80-150 gr, un băţ de 3 m, putere 
40-80 gr din două părţi, un băţ 
din două părţi de 2,40 m, putere 
15-60 gr, pentru spinning, preţuri 
negociabile. Inf. la tel. 
0744-479172. (7.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tăvi, pahare, 
candele, serviciu de ţuică, cafea, 
scrumieră, carafă, etc., preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.9)

¤ Vând haine scurte din piele și 
haină lungă pentru bărbaţi, mări-
mea 52-54, preţ negociabil. Inf. 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
trei carpete, preţ negociabil. Rog 
telefoane la 0264-591965. (8.8)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
indiferent de calitate. Ofer preţ 
bun. Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne comu-
niste, fanioane, fotbaliști, medalii, 
decoraţii, fotografi i, cer și ofer seri-
ozitate. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (4.7)

DONAŢII

¤ Donez spătar din fi er forjat. Inf. 
la tel. 0745-569336. (6.7)

MATRIMONIALE

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

pentru o relaţie serioasă.
Rog seriozitate.

Aştept telefoane la 
0723-513219. (3.7)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. DENTIS TE-
CHLAB S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul ”Laborator de tehnică 
dentară“, în loc. Feleacu nr. 133, 
judeţul Cluj. Eventualele sugestii 
și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Doroban-
ţilor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi între 
orele 9.00-14.00, vineri 
9.00-12.00. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator 
sub numărul 34026 din 
15.09.2014, al S.C. GIUSTI WINE 
RO S.R.L., cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. Observatorului nr. 113A, 
C.U.I. 31609390, 
J12/1672/2015, pentru punctul 
de lucru din Cluj-Napoca, str. 
Orăștiei nr. 10, Magazia 61, jud. 
Cluj. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator cu 
nr 46683 din 29.06.2007 al SC 
MMMAUTOPARTS SRL. Il declar 
nul. (1.1)

ADAM MATEO TUDOR
Am venit pe lumea asta într-o zi frumoasă de 

primăvară, 16 mai 2016, cu credinţa în 
Dumnezeu.

Mami, să treci repede şi uşor peste perioada asta 
cu greutăţi şi tu Tati, să ai multă răbdare, pentru 
că voi avea multă nevoie de voi, iar eu sper să vă 
aduc multe bucurii în viaţa voastră de fi ecare zi.

Bun venit pe lume iubitului nostru nepot

MATEO TUDOR.
Să fi  sănătos, să ai o viaţă fericită şi împlinită 
alături de părinţii tăi care te iubesc mult, să le 

aduci multe bucurii, dar şi bunicilor şi celor care 
îţi vor îndruma paşii.
Bunicii Dorin şi Lidia

FELICITĂRI
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Alegeri locale 2016

13:00 Germana...la 1 (live)

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Maghiara de pe unu (live)

16:55 Vorbește corect!

17:00 Garantat 100% (reluare)

18:00 Întrebări și răspunderi 
(live)

19:00 Emisiunea de luni (live)

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:00 Alegeri locale 2016 (live)

22:00 Alegeri locale 2016

23:00 Starea zilei

23:05 Starea naţiei (sat.)

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Chefi  la cuţite

23:00 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Vorbește lumea

15:00 Lecţii de viaţă (ser.)

16:00 Ce spun românii

17:00 Știrile Pro TV

18:00 La Măruţă

19:00 Știrile Pro TV

20:30 Ferma vedetelor

22:30 Știrile Pro TV

23:00 Tactici de evadare

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Camera de râs

15:30 Mondenii (reluare)

16:00 Mondenii

16:30 Focus

17:00 La TV (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Punct ochit, punct... 
iubit!

22:30 Trăsniţii

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Furtună pe Bosfor (tur., 
2014, s. dr.)

23:00 WOWbiz

LOOK TV

13:30 Casa Poporului (reluare)

Cu: Ciprian Aron

15:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange Play-Out: (reluare)

17:00 Celebrity (reluare)

18:00 Business Expres

18:30 Știri Look TV (live)

19:30 National Icons (reluare)

20:00 Fotbal Look (live)

20:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange Play-Out: (live)

22:30 Fotbal Look (live)

23:30 Știri Look TV (reluare)

Cabinet veterinar

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

www.batrom.ro

Avem nevoie de o echipă super! 

Alătură-te și TU! 

Aplică la unul dintre posturile: 

• GESTIONAR(Ă)

• VÂNZĂTOR/VÂNZĂTOARE

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

timpul zboară, poți să îți construiești o carieră.

 Nu cerem experiență în comerț! 

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

Informații la 0733 775 882.

ANUNŢ LICITAŢIE

SC Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi 
Transfer Tehnologic SA (SC IRCETT SA), cu sediul în Rădaia 
nr. 50, com. Baciu, jud. Cluj, cod poștal 407059, tel/fax 
0264 431550, 0264 439222, cod de înregistrare fi scală 
23054115.

Nr. 
crt

Descriere
Preţul de 
pornire

1 Vânzarea apartamentului situat în loc. 
Floresti, str. Plopilor 27A, sc. 2 parter, ap. 4, 
suprafaţa 54,38 MP, CF 56199-C1-U4 Floresti, 
Topo/cad 56199-C1-U4 – nelocuit

93375 Lei 
+ TVA

2 Vânzarea apartamentului cu numarul 11, 
situat in loc. Floresti, str. Plopilor 27A sc. 2 
mansarda, ap. 11, suprafaţa de 89,65MP, CF 
56199-C1-U11 Floresti, Topo/cad 
56199-C1-U11

173387,1 
lei+TVA

3 Vânzarea apartamentului cu numerul 15, 
situat in loc. Floresti, str. Plopilor 27A , sc. 2, 
mansarda și pod apartament 15 suprafaţa 
95,77 MP, CF 56199-C1-U15 Floresti,  Topo/
cad 56199-C1-U15

187903,23 
Lei +TVA

4 Parcare demisol, loc. Floresti, str. Plopilor, nr. 
27, ap. 45, loc parcare nr. 8, suprafata 13,97 
MP, CF 52992-C1-U45 Floresti, Topo/cad 
52992-C1-U45 Floresti, Topo/cad 
52992-C1-U45

11625 Lei 
+TVA 

5 Parcare demisol, loc. Floresti, str. Plopilor, nr. 
27A, sc. 2, loc parcare nr. 9, suprafata 15,53 
MP, CF  56199-C1-U24 Floresti, Topo/cad 
56199-C1-U24

11625 Lei 
+TVA 

6 Parcare demisol, loc. Floresti, str. Plopilor, nr. 
27 A, sc. 2, loc parcare nr. 10, suprafata 14,68 
MP, CF 56199-C1-U25 Floresti, Topo/cad 
56199-C1-U25

11625 Lei 
+TVA 

7 Parcare demisol, loc. Floresti, str. Plopilor, nr. 
27 A, sc. 2, loc parcare nr. 11, suprafata 14,05 
MP, Floresti, CF 56199-C1-U26 Floresti, Topo/
cad 56199-C1-U26

11625 Lei 
+TVA

8 Finalizarea tranzactiei privind apartamentul 
situat in strada Plopilor 27A , SC1 mansarda, 
ap. 15, suprafaţă de 57,65MP, CF 56200 - 
C1-U15, cu parcarea nr. 6, deţinator 
antecontract Nagy Orsolya

194008,06  
Lei +TVA 

9 Finalizarea tranzacţiei privind apartamentul 
situat în Floresti, strada Plopilor 27, parter, 
ap. 19, suprafaţă 47,70 mp, CF 
52992-C1-U19, deţinător antecontract Mocan 
Marian

108870,97 
lei +TVA

1. Consultarea Caietului de sarcini (descriere imobil, 
fotografi i)/ înscrierea la licitaţie: în scris, pe e-mail andreea.
marcu@nord-vest.ro – până cel târziu cu o zi înainte de 
data licitaţiei

2. Data desfășurării licitaţiei: 06 iunie 2016, pe Calea 
Dorobantilor 3, Cluj-Napoca, cu începere de la ora 11.
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PUBLICITATE

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

PUBLICITATE

Cabinet veterinar

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

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Cutiile negre ale zborului 

Paris-Cairo al companiei 

EgyptAir care s-a prăbuşit 

în Marea Mediterană cu 

66 de persoane la bord nu 

vor putea fi  recuperate 

mai devreme de 12 zile, 

timpul necesar pentru ca 

o navă specializată să 

ajungă la faţa locului, au 

declarat duminică surse 

apropiate anchetei pentru 

AFP.

Avionul Airbus A320 a dis-

părut brusc de pe radare în 

noaptea de 19 mai şi s-a pră-

buşit în mare între Creta şi 

coasta nordică a Egiptului din-

tr-un motiv încă necunoscut.

Numai analizarea cutiilor 

negre va putea permite stabi-

lirea exactă a cauzelor acci-

dentului. Timpul de acţiune 

este însă limitat, pentru că ba-

lizele acestor dispozitive de 

înregistrare a datelor de zbor 

nu pot emite decât "patru pâ-

nă la cinci săptămâni" înain-

te de epuizarea bateriilor.

Ipoteza atentatului, iniţial 

avansată de Egipt, a cedat te-

ren în faţa celei a unei defec-

ţiuni tehnice, după ce s-a des-

coperit că avionul a emis aler-

te automate cu două minute 

înainte de prăbuşire, care sem-

nalau existenţa fumului în 

cockpit şi o defi cienţă a com-

puterului care gestiona co-

menzile.

Egipt şi Franţa au semnat 

acorduri cu două companii 

franceze specializate în cău-

tarea epavelor la adâncime, 

Alseamar şi Deep Ocean Sear-

ch (DOS).

"Aceste două societăţi au 

un rol complementar, în pri-

mul rând de a localiza sem-

nalul cutiilor negre, iar în al 

doilea de a-l recupera cu aju-

torul unui robot, a explicat 

AFP la Cairo o sursă apropi-

ată anchetei.

"Însă nava specializată a 

DOS a părăsit sâmbătă Marea 

Irlandei şi nu va ajunge în zo-

na presupusă a prăbuşirii de-

cât în circa 12 zile, după ce se 

va opri în portul egiptean Ale-

xandria unde se vor ambarca 

anchetatorii egipteni şi fran-

cezi", a adăugat sursa citată.

Aceste informaţii au fost 

confi rmate de alte surse apro-

piate anchetei, care vorbesc 

de o adâncime de circa 3.000 

de metri în zona căutărilor, la 

circa 290 km nord de coasta 

egipteană.

Trei dispozitive DETEC-

TOR-6000 ale Alseamar, capa-

bile să detecteze semnale cu-

tiilor negre până la 4.000-5.000 

de metri, au fost îmbarcate pe 

o ambarcaţiune a marinei fran-

ceze, Laplace, care a plecat 

joi din Corsica. Ambarcaţiu-

nea urmează să ajungă în zo-

na presupusă a accidentului 

"duminică sau cel mai târziu 

luni", potrivit uneia dintre a-

ceste surse.

AVION EGYPTAIR PRĂBUŞIT

Cutiile negre nu vor putea 
fi recuperate în mai puțin de 12 zile

Rămășițe din avionul EgyptAir recuperate de autorități din Marea Mediterană

Bulgaria şi-a arătat ieri 

hotărârea de a împiedica 

tranzitarea migranţilor 

din Grecia pe teritoriul 

său, luând decizia de a-i 

retrimite în statul vecin 

pe 56 de afgani ascunşi 

într-un tren şi pregătin-

du-se să procedeze în 

mod similar în cazul a 

circa 40 de irakieni şi 

sirieni, relatează dumini-

că AFP.

„Readmisia a fost realiza-

tă cu o viteză record pentru 

Europa”, şi-a exprimat satis-

facţia prim-ministrul Boiko 

Borisov la fi nalul unei reuni-

uni a poliţiei de frontieră şi a 

unei unităţi a armatei la Bla-

goevgrad.

„Le-am trimis un semnal 

puternic trafi canţilor care abu-

zează de aceşti nefericiţi”, a 

subliniat ministrul de interne 

Rumiana Bacivarova.

După evacuarea în aceas-

tă săptămână a taberei de la 

Idomeni, la frontiera gre-

co-macedoneană, autorităţi-

le bulgare au interceptat sâm-

bătă pentru prima dată două 

grupuri de migranţi la fron-

tiera greacă.

Un număr de 56 de afgani 

găsiţi sâmbătă într-un tren de 

mărfuri au fost retrimişi în 

Grecia în aceeaşi zi. În jur de 

40 de alţi migranţi — sirieni 

şi irakieni — fac obiectul u-

nei anchete şi vor fi  retrimişi 

într-o săptămână, a precizat 

Borisov.

Migranţii, care le-au plătit 

trafi canţilor 200 de euro de 

persoană, credeau că vor tre-

ce în Macedonia, a mai rela-

tat el.

O unitate de 65 de mili-

tari dotaţi cu autovehicule 

de teren va fi  desfăşurată pe 

partea occidentală a fronti-

erei greco-bulgare pentru a 

susţine poliţia de frontieră 

în cazul unui afl ux de mi-

granţi, a adăugat prim-mi-

nistrul bulgar.

Bulgaria are o frontieră de 

493 km cu Grecia şi de 259 

km cu Turcia.

Bulgaria, decisă să-i retrimită rapid în Grecia 
pe migranţii care ajung ilegal pe teritoriul său
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PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare marţi la ora 10 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare marţi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞDirectorul executiv al 

Facebook Mark 

Zuckerberg va dialoga 

miercuri prin intermediul 

serviciului Facebook Live 

cu astronauţii de pe Staţia 

Spaţială Internaţională 

(SSI), Agenţiei spaţială 

americană (NASA) menţi-

onând că întreaga conver-

saţie va putea fi  urmărită 

în întregime pe contul său 

de pe reţeaua de sociali-

zare, scrie digitaltrends.

com.

Transmisiunea, care va avea 

loc la 1 iunie la 12.55 p.m. 

ora locală pe coasta de est a 

SUA, va dura aproximativ 20 

de minute şi va include dis-

cuţii cu astronauţii NASA Tim 

Kopra şi Jeff Williams şi cu 

astronautul Tim Peake al Agen-

ţiei spaţiale europene.

Potrivit comunicatului NA-

SA, Zuckerberg va adresa ce-

lor trei astronauţi întrebări 

trimise de utilizatorii reţelei 

care urmăresc transmisiunea, 

astfel încât Agenţia spaţială 

americană îi invită pe toţi cei 

interesaţi să trimită întrebă-

rile lor pe contul de Facebook 

al NASA.

Nu este pentru prima da-

tă când NASA şi astronauţii 

săi apelează la avantajele 

oferite de platformele de so-

cializare pentru a oferi noi 

date publicului despre mun-

ca desfăşurată în programe-

le spaţiale curente. În tim-

pul perioadei lungi petrecu-

te în spaţiu astronautul Scott 

Kelly a folosit intens reţea-

ua Twitter pentru a comuni-

ca cu utilizatorii reţelei ca-

re-i citeau postările şi a tri-

mis fotografi i extraordinare 

ale planetei Pământ şi ale u-

niversului nostru.

Dialog prin Facebook în spaţiu

O echipă de cercetători 

spanioli asigură că a des-

coperit o modalitate de a 

demonstra ştiinţifi c dra-

gostea dintre doi oameni, 

folosind nişte camere 

termografi ce, o tehnolo-

gie care ar putea comple-

ta în curând arsenalul 

generos de aplicaţii ofe-

rit de telefoanele mobile 

inteligente, conform unui 

material publicat de Le 

Figaro.

Puteţi încerca să minţiţi 

cu privire la sentimente, în-

să corpul vă poate da de gol, 

susţin psihologi de la Univer-

sitatea din Granada. În ca-

drul unei experiment ei le-au 

solicitat celor 60 de voluntari 

să-şi scufunde mâna cu care 

scriu într-un bazin cu apă cu 

gheaţă, timp de două minu-

te. Cei 60 de voluntari au fost 

apoi împărţiţi în două gru-

puri. Voluntarii dintr-un grup 

au fost puşi să vadă fotogra-

fi i cu jumătatea iubită şi fo-

tografi i cu prieteni apropiaţi, 

în timp ce voluntarii din ce-

lălalt grup, grupul martor în 

acest experiment, au privit 

doar fotografi i ale apropiaţi-

lor şi prietenilor.

Apoi, prin compararea ima-

ginilor termografi ce ale mâi-

nilor scufundate în apă, obţi-

nute înainte şi după expune-

rea la fotografi i, cercetătorii 

au putut demonstra că în ca-

zul subiecţilor îndrăgostiţi se 

înregistra o creştere a tempe-

raturii mult mai rapidă.

„Temperatura organismu-

lui este legată de sistemul ner-

vos simpatic şi de cel para-

simpatic, precum şi de emo-

ţii şi de starea de excitare. Es-

te un sistem foarte sensibil şi 

este facil de detectat şi de mă-

surat activitatea periferică a 

sistemului nervos”, susţine 

Francisco Tornay, profesor de 

psihologie experimentală la 

Universitatea din Granada. În 

cazul îndrăgostiţilor, dragos-

tea are ca efect creşterea tem-

peraturii în zona obrajilor, a 

nasului, a frunţii şi mâinilor 

cu 2 grade Celsius.

Acest experiment aminteş-

te de aşa-numitul „efect Pi-

nocchio„ care duce la schim-

barea temperaturii nasului în 

timp ce spunem o minciună.

Conform lui Francisco Tor-

nay, va fi  posibil să afl ăm ca-

re este starea emoţională a u-

nei persoane doar cu ajutorul 

unui telefon mobil echipat cu 

cameră termografi că.

Experiment 
despre îndrăgostiţi

Compania americană 

Apple testează posibilita-

tea intrării pe piaţa staţii-

lor de alimentare pentru 

autovehiculele electrice, 

în ultima perioadă anga-

jând mulţi ingineri cu 

expertiză pe acest dome-

niu, potrivit unor surse 

apropiate proiectului, 

scrie agenţia Reuters.

De mai bine de un an, în 

Silicon Valley au circulat zvo-

nuri despre posibilitatea im-

plicării Apple în construcţia 

unei maşini electrice, acest 

lucru intervenind şi ca urma-

re a scăderii veniturilor din 

vânzarea de telefoane iPho-

ne, au declarat surse din in-

dustria auto pentru agenţia 

Reuters. Acum însă compa-

nia testează terenul pentru 

implicarea în proiectele de 

infrastructură privind încăr-

carea maşinilor electrice şi a 

programelor de calculator 

esenţiale pentru realizarea a-

cestui proiect.

Paşii realizaţi în ultima vre-

me de Apple arată că de fapt 

compania se orientează către 

nişa autovehiculelor electrice 

în ceea ce priveşte încărcarea 

acumulatorilor. Cei de la 

Apple, care nu şi-au asumat 

public niciodată că ar fi  inte-

resaţi de proiectul de realiza-

re a unei astfel de maşini, au 

refuzat să comenteze pe mar-

ginea ştirii privind implicarea 

în infrastructura staţiilor de 

încărcare. Însă nici cei care 

au conturi pe reţeaua Linke-

dIn nu au spus concret că 

Apple se implică în construc-

ţia staţiilor de încărcare pen-

tru maşinile electrice.

Apple a adresat în prezent 

mai multe solicitări compa-

niilor care acţionează în do-

meniul staţiilor de încărcare 

pentru autovehiculele elec-

trice în care cerea acestora 

date despre tehnologia de 

fond folosită, a declarat o sur-

să apropiată demersului pen-

tru agenţia Reuters, menţio-

nând totodată că responsabi-

lii companiilor respective au 

abordat cu grijă această ches-

tiune, mai ales că văd în Apple 

o posibilă companie compe-

titoare.

Mai multe companii din 

domeniu au refuzat să confi r-

me agenţiei Reuters orice fel 

de eventuală înţelegere cu cei 

de la Apple, însă Arun Bansko-

ta, preşedinte al NRG Energy 

Inc, care este prezentă pe pia-

ţa staţiilor de încărcare a ma-

şinilor electrice, a declarat că 

fi rma pe care o conduce „es-

te în discuţii cu orice produ-

cător de astăzi sau orice po-

tenţial producător de mâine”.

Apple a angajat cel puţin 

patru specialişti în încărcarea 

maşinilor electrice, printre ca-

re Ronan O. Braonain de la 

BMW, care s-a ocupat de in-

tegrarea infrastructurii de în-

cărcare în sistemele de ener-

gie ale unei locuinţe. În luna 

ianuarie, Apple l-a angajat pe 

Nan Liu, inginer care a făcut 

cercetări pe modalitatea de 

încărcare a maşinilor electri-

ce prin tehnologie wireless, 

iar Quartz a relatat în cursul 

acestei luni că fostul expert 

de la Google, Kurt Adelberger, 

va lucra pentru compania ame-

ricană de IT. Piaţa staţiilor de 

încărcare are deja jucători cu 

experienţă, dar şi cele trei 

companii mari de utilităţi din 

California au anunţat că vor 

să intre pe această piață.

Staţii de alimentare 
cu electricitate marca Apple?
Apple explorează piaţa staţiilor de încărcare pentru autovehiculele electrice.

VÂNZĂRI

565.668
de autovehicule electrice au fost vândute 
la nivel global în 2015, cifră care 
reprezintă o creștere de 80 % față de anul 
precedent, potrivit departamentului 
de energie al guvernului SUA

FRANCISCO TORNAY 
| profesor de 
psihologie 
experimentală

„Temperatura 
organismului 
este legată de 
sistemul nervos 
simpatic şi de cel 
parasimpatic, 
precum şi de 
emoţii şi de starea 
de excitare“

Cu ajutorul telefoanelor mobile echipate cu cameră termografi că 
am putea citi starea emoțională a celor din jur
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Marian Drăgulescu 
a cucerit argintul 
european
Sportivul român Marian 
Drăgulescu (35 ani) a cucerit 
medalia de argint în fi nala de la 
sărituri, duminică, la 
Campionatele Europene de 
gimnastică artistică masculină 
de la Berna, după ce câteva ore 
mai devreme obţinuse și argin-
tul la sol. Drăgulescu a avut o 
medie de 15,316, după 15,433 
la prima săritură și 15,200 la a 
doua. Românul a fost la egalita-
te cu armeanul Artur Davtian 
(15,316), care a luat și el argin-
tul. Medalia de aur a fost adju-
decată de ucraineanul Oleg 
Verniaev, cu media de 15,399 
puncte. Marian Drăgulescu a 
câștigat duminică și medalia de 
argint în fi nala de la sol, cu 
15,333. El a fost devansat de 
rusul Nikita Nagornîi, 15,566, în 
timp ce medalia de bronz a re-
venit israelianului Alexander 
Shatilov, 15,300.

Jucătorii lui Real 
le-a prezentat 
trofeul suporterilor
Autocarul decapotabil al lui 
Real Madrid a sosit duminică 
dimineaţă în centrul capitalei 
Spaniei unde, reveniţi de la 
Milano, fotbaliștii lui Zinedine 
Zidane le-au prezentat trofeul 
Ligii Campionilor suporterilor 
în extaz, care-i așteptau de la 
miezul nopţii, relatează AFP. În 
fi nala competiţiei, Real a în-
vins-o pe concitadina Atletico 
(1-1 după 120 de minute; 5-3 
la lovituri de departajare). 
După ce s-au fotografi at cu su-
porterii, jucătorii au defi lat cu 
trofeul, pe platforma instalată 
special lângă statuia zeiţei 
Cibele, în centrul uneia dintre 
cele mai cunoscute fântâni din 
capitala Spaniei.

Pe scurt

PUBLICITATE

Universitatea Cluj a ter-

minat la egalitate sâmbă-

tă, 28 mai, scor 1-1, pe 

Cluj Arena, cu Olimpia 

Satu Mare. Fanii 

Universităţii s-au enervat 

şi au intrat pe teren pen-

tru a le cere socoteală 

jucătorilor şi i-au luat la 

bătaie.

Meciul U Cluj – Olimpia 

Satu Mare s-a terminat cu un 

scandal monstru. După fl uie-

rul de fi nal fanii şepcilor ro-

şii au intrat pe teren şi i-au 

luat la bătaie pe jucătorii U-

niversităţii Cluj.

Din spusele martorilor ste-

warzii nu au reuşit să-i poto-

lească pe fani, fi ind nevoie de 

intervenţia jandarmilor. „U” 

Cluj avea nevoie de victorie 

pentru a se salva de la retro-

gradarea în liga a treia.

La ieşirea din vestiar, ju-

cătorii au declarat că niciu-

nul nu a fost rănit de fani. 

Cei mai mulţi au reuşit să in-

tre pe tunel înainte ca gale-

ria să ajungă la ei. Singurul 

care a rămas cu urme a fost 

Florin Cordoş, suporterii ru-

pându-i violent tricoul, după 

ce fundaşul s-a oprit să-i în-

tâmpine şi să-i liniştească, a 

scris stiridesport.ro. "Mi-aş 

dori ca suporterii să vină la 

stadion, să ne încurajeze, pen-

tru că noi vom da totul pe te-

ren, pentru a câştiga urmă-

toarele două partide. Ne-am 

dori să ne fi e alături", a spus 

Robert Boboc, unul dintre că-

pitanii lui „U”, pentru stiri-

desport.ro, înaintea inciden-

telor.

Bâtele pe care suporterii le 

fl uturau deasupra capului când 

îi alergau pe jucători erau be-

ţe de steag.

Mânia fanilor vine acum 

atât din cauza situaţiei din 

clasament, unde „U” mai are 

foarte puţine şanse să se sal-

veze de la retrogradare, dar şi 

din cauza unei informaţii a-

părute săptămâna trecută, po-

trivit căreia câţiva jucători ai 

alb-negrilor le-au propus co-

echipierilor să parieze împo-

triva propriei echipe.

Bătaie la meciul 
U Cluj – Olimpia Satu Mare
Fanii şepcilor roşii au intrat pe teren şi i-au luat la bătaie pe jucătorii Universităţii Cluj.

Clasament seria Vest, play-out Program meciuri

1. Olimpia  30 puncte

2. Vâlcea  29

3. Pâncota  28 – baraj

.......................................................................................

4.„U” Cluj  27

5. Tărlungeni  20

6. Reșiţa  -1

Etapa a 9-a

„U” Cluj - Satu Mare
Vâlcea - Tărlungeni
Pâncota - Reșiţa

Etapa a 10-a (ultima)

Reșiţa - Vâlcea
Satu Mare - Pâncota
Tărlungeni - „U” Cluj

Apelul formulat de clubul 

CFR Cluj, împotriva 

depunctării cu nouă 

puncte pentru sezonul vii-

tor, sancţiune aplicată şi 

cluburilor ASA Tg. Mureş, 

Rapid şi Petrolul, a fost 

admis, vineri, în parte, iar 

clujenilor li s-au redus 

trei puncte din penaliza-

rea iniţială, conform 

ProSport.

Apelul ASA-ului, penaliza-

tă, la rândul său, cu şase punc-

te, a fost respins. Ofi cialii 

CFR-ului au fost anunţaţi în 

săptămâna trecută că echipa 

va fi  penalizată cu nouă punc-

te, din pricina datoriilor, în edi-

ţia viitoarea a Ligii 1. Clujenii 

au făcut apel, iar în zilele tre-

cute au primit şi răspunsul par-

ţial pozitiv. Penalizarea cluje-

nilor a fost redusă la apel, de 

la nouă la şase puncte.

De o decizie favorabilă nu 

a avut parte însă şi ASA Târ-

gu Mureş. Apelul mureşeni-

lor a fost respins, iar aceştia 

vor rămâne cu penalizarea de 

şase puncte, dictată iniţial. 

Ambele echipe pot ataca de-

ciziile Comisiei de Licenţiere 

la Tribunalul de Arbitraj Spor-

tiv de la Laussane.

Este al doilea sezon con-

secutiv în care două sau mai 

multe formaţii din Liga 1 sunt 

penalizate din cauza datorii-

lor către jucători şi terţi. Anul 

trecut CFR Cluj şi Petrolul au 

început campionatul cu un 

dezavantaj de 6 puncte, fi ind 

pedepsite încă o dată pe par-

cursul sezonului.

Depunctarea CFR-ului a fost 
redusă de la 9 la 6 puncte

Fanii clubului clujean au invatdat terenul imediat după partida „U” – Olimpia Satu Mare
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