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ADMINISTRAŢIE

Hoţia de la Centrul 
de Deşeuri, votată
Ofi cial, construirea Centrului de Deşeuri 
merge mai departe în ciuda faptului că va-
loarea acestuia a crescut cu peste 22 mili-
oane de euro. Pagina 5

SOCIAL

Unificarea limbajului 
semnelor, solicitată 
de la Cluj
O asociaţie din Cluj face demersuri pentru 
a stabili un limbaj al semnelor care să fi e 
unitar la nivelul ţării. Pagina 2

TIMP LIBER

Concert extraordinar
 la Opera Maghiară
Programul va fi  prezentat de Ferenc Sebő, 
artist distins cu premiul Kossuth, muzici-
an polivalent cu pregătire atât în dome-
niul muzicii clasice, iar dirijor va fi  maes-
trul Zoltán Kocsis. Pagina 7

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

ACTUALITATE

Magistraţii, supărați pe Cioloş
ECONOMIE

Gărzile medicilor, plătite mai bine
Uniunea Naţională a Judecă-

torilor din România a anunţat 
pe pagina ofi cială că asociaţiile 
de magistraţi i-au solicitat pre-
mierului Dacian Cioloş să nu 
modifi ce Ordonanţa de Urgen-
ţă a Guvernului nr. 20/2016, ci 
să aplice “acest act normativ în 
forma în care a fost adoptat ini-
ţial, în vederea eliminării ine-
chităţii şi discriminarii salaria-
le din rândul diverselor catego-
rii sociale”.

În cazul în care Guvernul Ci-
oloş va adopta un act normativ 
care va perpetua actuala inechi-
tate şi discriminare, magistraţii 
sunt pregătiţi să apere princi-
piul nediscriminării “în mod de-
mocratic, utilizând toate mijloa-
cele legale ce garantează statul 
de drept”, relatează evz.ro

Solicitarea vine după ce, pe 
data de 29 august, a avut loc o 
întâlnire “cu uşile închise” în-
tre ordonatorii de credite din 
justiţie (ICCJ, CSM, IJ, DNA, 
PG, MJ) în cadrul căreia, la ini-
ţiativa ministrului Raluca Pru-
nă, s-a convenit asupra unui ar-
tifi ciu juridic, astfel încât dife-
renţele salariale dintre magis-
traţi să nu fi e eliminate.

“Intentia Ministrului Justi-
tiei Raluca Pruna în vederea 
excluderii efectelor hotărârilor 
judecătoreşti din procesul de 
egalizare a salariilor, va per-
petua o situaţie de inechitate 
în randul personalului buge-
tar, ceea ce va conduce în fi -
nal la încărcarea instanţelor 
cu alte mii de litigii”, au spus 
magistratii.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voi-
culescu, a declarat ieri că Guver-
nul a adoptat o ordonanţă de ur-
genţă care prevede majorarea 
plăţilor pentru gărzile medicilor, 
fi ind vorba despre creşteri de la 
42% în cazul rezidenţilor până 
la 90%.

„De la 1 octombrie plata găr-
zilor va fi  făcută la un alt nivel. 
(…) Astfel un rezident de anul 
III dintr-o unitate clinică cu un 
spor de 50% care este minim 
pentru timpul săptămânii va 
avea acum o plată netă de 257 
de lei în timpul săptămânii. De 
asemenea, o gardă pe timpul 
weekendului atunci când sporul 
este de 50% până 100% , dacă 
luăm un spor de 100% vorbim 
despre 547 lei, dacă vorbim des-
pre nivelul minim al sporului, 

atunci vorbim despre 411 lei”, a 
declarat ministrul Sănătăţii Vlad 
Voiculescu.

„Un medic primar cu o vechi-
me de peste 20 de ani, într-o uni-
tate clinică, cu un spor de week-
end şi calculăm cu un spor de 
100%, atunci vorbim de 1.200 de 
lei în mână pentru o gardă în 
week-end. Iar pentru o gardă în 
timpul săptămânii, cu un spor de 
75%, adică la un nivel superior, 
pentru timpul săptămânii, vorbim 
de 800 de lei bani în mână”, a mai 
spus Voiculescu. El a adăugat că 
există „loc de îmbunătăţire”, dar 
în momentul acesta este tot ce s-
a putut face, adăugând că este un 
pas important. „Vorbim despre 
creşteri de la 42% în cazul rezi-
denţilor până la 90 şi ceva la su-
tă”, a conchis Voiculescu.
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De ce se antrenează Van Damme pe strada Horea din Cluj? P. 3

Vocea unică a tenorului Traian 
Grozăvescu a făcut înconjurul Europei 

şi a fascinat în anii '20 
ai secolului XX veritabile centre 

ale muzicii precum Viena şi 
Berlin. Artistul care a debutat 

la Opera din Cluj era atât de 
iubit în oraş, încât studenţii 

au deshămat o birjă şi au 
tras-o ei înşişi câteva sute 

de metri, doar pentru a-l 
auzi cântând. Solistul a 
sfârşit tragic, împuşcat 
cu un revolver chiar 
de nevasta lui. 
Pagina 6

Tenorul 
Traian 

Grozăvescu 
a fascinat Clujul 

cu vocea lui, 
ca nimeni 

altul

Grozava poveste
a lui „Caruso de Cluj”
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Într-un fruct sau legumă 

cumpărat/ă din hipermar-

ket/piaţă agroalimentară 

pot să existe până la şapte 

tipuri de pesticide, arată 

rezultatele unui studiu 

realizat de o asociaţie de 

protecţie a consumatorilor.

42% din fructele autohto-

ne şi 18% din legumele au-

tohtone analizate în anul 2015 

au fost depistate cu reziduuri 

de pesticide şi 48% din fruc-

tele autohtone şi 35% din le-

gumele autohtone analizate 

în anul 2014 au fost depista-

te cu reziduuri de pesticide.

Printre efectele cele mai 

cunoscute ale pesticidelor a-

supra sănătăţii oamenilor sunt 

indicate cloracneea (acnee cu 

erupţii cutanate, cauzată de 

clor) – în cazul pesticidelor 

organoclorurate, dar şi dezo-

rientarea, anxietatea, depre-

sia şi chiar comportamentul 

paranoid – în cazul pesticide-

lor organofosforice. Diverse 

alte pesticide sunt responsa-

bile pentru o gamă largă de 

efecte: slăbiciune, tremur, 

spasme musculare, crampe, 

transpiraţie, vărsături, respi-

raţie grea, vedere înceţoşată, 

pierderea cunoştinţei şi chiar 

deces.

Pe lista celor mai pericu-

loase pesticide folosite în lu-

me regăsim: DDT (diclor-di-

fenil-tricloretan), care are 

zeci de denumiri comercia-

le, cu o largă arie de acţiu-

ne şi foarte efi cient dar foar-

te periculos, interzis în mul-

te ţări; heptaclorul, care se 

concentrează în ţesuturile 

grase; aldrinul şi dieldrinul, 

care rezistă în mediu mulţi 

ani; endrinul, care persistă 

în sol peste 12 ani; hexaclor-

benzenul, care trece lejer 

prin placentă de la mamă la 

făt; dioxinele şi furanii, foar-

te periculoase prin instala-

rea de defecte genetice şi 

mortalitatea embrionilor, de-

tectate până şi la organisme-

le de la polii planetei.

În anul 2015 a luat fi inţă 

Autoritatea Naţională Fitosa-

nitară, iar din raportul de ac-

tivitate al acestei instituţii re-

iese că la urmatoarele legu-

me: pătrunjel frunze, ceapă 

verde, spanac, salată au fost 

găsite probe neconforme cu 

prevederile regulamentului 

nr. 396/2005, privind conţi-

nutul de: carbendazim, tio-

fanatmetil, propiconazol, ci-

permetrin, clorpirifos, clorta-

lonil, dimetoat, dimoxistro-

bin, fenhexamid, iprovalicarb, 

triadimenol. În anul 2015 pro-

bele de fructe, care au avut 

reziduuri de pesticide în pro-

porţie mai mare, raportat la 

numărul de probe analizate, 

au fost: strugurii de masă, 

strugurii de vin, merele, căp-

şunile, cireşele şi caisele. Pes-

ticidele detectate frecvent, în 

anul 2015, în probele de fruc-

te sunt: carbendazim, tebu-

conazol, clorpirifos, iprodi-

on, boscalid, pirimetanil, ci-

prodinil, fl uopicolide. În anul 

2015 s-au depistat reziduuri 

de pesticide în 42,36% din 

probele de fructe analizate şi 

în 17,95% din probele de le-

gume analizate.

Fructele şi legumele din hipermarket 
au până la şapte pesticide

Reprezentanţii asociaţiei 

ANIALMG din 

Cluj-Napoca fac demersuri 

pentru a stabili un limbaj 

al semnelor care să fi e 

unitar la nivelul ţării şi 

să contribuie, astfel, la 

eliminarea acelor elemen-

te care pot „bruia” comu-

nicarea cu persoanele 

care au defi cienţe de auz.

Aceştia au explicat că se 

înregistrează multe cazuri în 

care persoanele surde ajung 

să aibă diferite probleme, in-

clusiv juridice din cauza unei 

comunicări defi citare.

Ideile şi soluţiile pe care 

reprezentanţii asociaţiei clu-

jene le vor formula ar urma 

să fi e incluse într-un proiect 

de lege care va fi  înaintat Par-

lamentului.

Gelu Bogdan, preşedinte-

le Asociaţiei Naţionale a In-

terpreţilor Autorizaţi în Lim-

baj Mimico-Gestual (ANI-

ALMG), este surd din naşte-

re dar a avut norocul să se 

nască într-o familie educată, 

care l-a ajutat să depăşească 

barierele impuse de defi cien-

ţa sa şi să acumuleze cunoş-

tinţele necesare.

El a explicat că majoritatea 

copiilor surzi vin la şcoală, în 

clasa I, cu un bagaj de cunoş-

tinţe care poate fi  inegal, pre-

cum şi cu un limbaj al semne-

lor care poate să difere, în func-

ţie de ce a a învăţat fi ecare 

acasă, cu părinţii. La fel, fi e-

care şcoală are stilul ei propriu 

în care învaţă limbajul semne-

lor. „Limbajele sunt diferite, 

sunt ca dialectele”, glumeşte 

Gelu Bogdan.

O altă problemă pe care o 

au persoanele surde este fap-

tul că cele mai multe dintre 

ele nu deţin în limbajul lor 

acele concepte pe care noi le 

numim abstracte. Ei comuni-

că prin propoziţii scurte, sim-

ple, care cel mai des se refe-

ră la o acţiune concretă. Cei 

mai educaţi dintre ei folosesc 

şi cuvinte mai complicate, dar 

acesta nu este un lucru obiş-

nuit în comunitatea persoa-

nelor cu defi cienţe de auz.

„Sunt foarte multe cuvin-

te care nu au corespondent în 

limbajul mimico-gestual. Fo-

losim anumite semne pentru 

o întreagă familie de cuvinte 

sau pentru cuvinte din ace-

laşi domeniu – profesor şi e-

ducaţie pot avea acelaşi semn, 

de exemplu. Ceea ce folosim 

noi este o limbă de rutină, nu 

există un limbaj elevat. Se ex-

primă în general acţiuni sim-

ple”, a explicat Bogdan.

Fiica lui, Silvia, care este in-

terpret autorizat şi care este o 

persoană fără defi cienţe de auz, 

explică la rândul ei faptul că, 

deşi s-a găsit o modalitate de 

a transmite, prin limbajul sem-

nelor, şi cele mai complicate 

cuvinte, pentru cei mai mulţi 

surzi ele nu înseamnă mare lu-

cru. Iar acesta este motivul pen-

tru care mulţi dintre ei nu pot 

fi  apăraţi în instanţă sau nu pot 

fi  trataţi la medic decât cu ma-

re greutate.

„Nu există semne pentru 

anumite cuvinte, dar se «scriu» 

cu degetele. Este însă difi cil 

pentru că ei nu cunosc noţiu-

nea. Am avut destul de multe 

cazuri în care am am fost noi 

doi la poliţie, eu cu tata. Era 

un băiat surd de etnie romă ca-

re nu ştia semne deloc. Avea 

defi cienţe de auz şi nici nu fă-

cuse şcoală. Era reţinut pentru 

furt. (...) Am încercat să îi ex-

plicăm prin toate metodele exis-

tente de ce este acuzat. Trebu-

ia să afl ăm întâi care era nive-

lul lui de cunoştinţe şi să trans-

mitem apoi poliţiştilor ce avea 

el de spus. Şi în tot acest timp 

trebuia să ne asigurăm că to-

tul este corect”, a spus Silvia.

Propunere inedită de la Cluj: 
un singur fel de limbaj 
al semnelor în toată ţara
O asociaţie din Cluj-Napoca atrage atenţia că limbajul mimico-gestual 
diferă de la o şcoală la alta, ceea ce le creează dificultăţi majore 
persoanelor care comunică în acest mod.

Persoanele care au defi cienţe de auz ar putea comunica în acelaşi limbaj
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Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Centrul de Informare şi 

Relaţii Publice din 

cadrul Inspectoratului 

General al Poliţiei 

Române a anunţat cine 

este noul şef al Poliţiei 

Cluj.

Prin ordin al ministrului 

afacerilor interne, cu data 

de 31 august, comisar-şef de 

poliţie Miron Adrian Cipri-

an a fost împuternicit să 

exercite, cu caracter tempo-

rar, pe o perioadă de 6 luni, 

funcţia de inspector şef al 

Inspectoratului de Poliţie Ju-

deţean Cluj, înlocuindu-l pe 

Tudor Grindean, care s-a 

pensionat.

Potrivit evz.ro Miron 

Adrian Ciprian a absolvit 

cursurile Academiei FBI din 

Virginia SUA. El a fost nu-

mit adjunct al şefului Po-

liţiei Cluj Napoca în luna 

aprilie 2016. Numirea co-

misarului şef Adrian Cipri-

an Miron, de 39 de ani, pe 

funcţia de adjunct al şefu-

lui Poliţiei Cluj-Napoca, a 

venit după ce vechiul ocu-

pant al acestei poziţii s-a 

pensionat. Comisarul Mi-

ron a absolvit Academia de 

Poliţie din Bucureşti, în 

anul 2000, iar anul 2010 pe 

cele ale Academiei Qunti-

co, din SUA. A fost adjunct 

al Poliţiei Alba Iulia, iar 

din 2010 şi până în 2015 a 

fost numit reprezentant al 

Ministerului Afacerilor In-

terne al României în State-

le Unite. După ce s-a întors 

din Statele Unite, poliţis-

tul a acceptat comanda unor 

secţii de Poliţie din Cluj 

Napoca.

Tudor Grindean, şeful In-

spectoratului de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Cluj, şi Valen-

tin Rusu, adjunctul său, s-au 

retras din activitate. Sub 

conducerea celor doi, nu 

mai puţin de şase infractori 

periculoşi au evadat din ares-

tul IPJ Cluj în decurs de un 

an şi jumătate. Unii dintre 

cei arestaţi erau acuzaţi de 

tentativă de omor.

Cei doi şi-au depus dosa-

rele pentru a ieşi la pensie 

în urmă cu câteva luni, îna-

inte de evadarea din arestul 

IPJ Cluj a lui Czika Laszlo, 

bărbatul de 45 de ani din 

Covasna, arestat pentru fur-

turi din locuinţe.

De altfel, conducerea IPJ 

Cluj exclude categoric o le-

gătură între deciziile de pen-

sionare şi evadarea lui Czika 

Laszlo.

Cine este noul şef al IPJ Cluj? A fost şcolit la Academia FBI

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Strada Horea din muni-

cipiul Cluj-Napoca pare 

că a devenit locul de 

antrenament al actoru-

lui Jean-Claude Van 

Damme. Parii care spri-

jină arborii de pe strada 

Horea sunt rupţi de luni 

de zile, exact ca în fil-

mul Kickboxer, când 

Van Damme rupea arbo-

rii. Autorităţile se spală 

pe mâni şi spun că 

nimeni nu le-a sesizat.

Turiştii care ajung la ga-

ră şi merg pe strada Horea, 

locuitorii din zonă, dar şi 

cei care vor pur şi simplu 

să facă o plimbare pe noul 

bulevard recent amenajat de 

Primăria Cluj – Napoca au 

parte de o imagine urâtă, de 

parcă pe strada Horea s-au 

dat lupte grele între două 

galerii de ultraşi.

Sute de pari care aveau 

rolul de a susţine arborii 

plantaţi de Primăria Cluj-Na-

poca sunt rupţi, lăsaţi pe 

jos, îndoiţi sau chiar mai 

rău – lipsesc cu desăvârşi-

re.

Imaginea îţi lasă un gust 

amar, având în vedere că ar-

borii nu au nici măcar un 

an de zile de când au fost 

plantaţi, strada Horea deve-

nind parcă locul de antre-

nament al celor care vor 

să-şi verse nervii pe parii 

copacilor, precum o făcea şi 

Jean-Claude Van Damme în 

filmul Kickboxer (n.red.: 

momentul în care actorul lo-

veşte un copac până îl ru-

pe). Toţi copacii de pe stra-

da Horea au fost tăiaţi anul 

trecut şi înlocuiţi cu arbori 

noi. La vremea respectivă a 

fost un adevărat scandal, lo-

cuitorii din zonă fiind ne-

mulţumiţi de acţiunea Pri-

măriei.

Cei care locuiesc şi care 

au afaceri pe strada Horea 

spun că responsabili de a-

ceste distrugeri ar fi oame-

nii băuţi şi oamenii străzii, 

care noaptea, fiind nervoşi 

şi băuţi, rup parii.

Parii vor fi  înlocuiţi

Firma care se ocupă de 

spaţii verzi a fost sesizată 

de Primăria Cluj – Napoca 

să remedieze problema în 

urma articolului publicat de 

Monitorul de Cluj.

„A fost sesizată firma ca-

re se ocupă de spaţii verzi 

să înlocuiască parii rupţi. 

De asemenea, pentru o in-

tervenţie rapidă cetăţenii ca-

re locuiesc în zonă pot se-

siza astfel de fapte la dispe-

ceratul Poliţiei locale atunci 

când acestea au loc. Până 

în aceste momente nu s-au 

înregistrat astfel de plân-

geri”, au declarat reprezen-

tanţii biroului mass-media 

al Primăriei Cluj-Napoca.

Pe de altă parte Poliţia 

Română spune că nu poate 

ancheta cazul dacă Primă-

ria sau firma care se ocupă 

de amenajarea spaţiilor ver-

zi nu a depus o plângere.

„Poliţia trebuie să pri-

mească o plângere de la cei 

care au realizat lucrarea re-

spectivă. Dacă depune o plân-

gere se înregistrează pentru 

distrugere, iar poliţiştii în-

cep o anchetă”, a precizat 

purtătorul de cuvânt al In-

spectoratului de Poliţie Ju-

deţean Cluj Carmen Jucan.

Potrivit codului penal 

pentru distrugere vinovaţii 

riscă o pedeapsă cu închi-

soarea de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă.

Erau conştienţi ce va urma

Strada Horea a fost, anul 

trecut, într-un amplu pro-

ces de modernizare. Auto-

rităţile locale erau conşti-

ente de faptul că arborii noi 

vor fi vandalizaţi de oa-

meni.

„Arată foarte bine şi am 

constatat că e mai bine să 

nu te zgârceşti şi să cum-

peri arbori mai mari, decât 

să cumperi mai firavi, pen-

tru că îi bate omul şi nu re-

zistă. Pe multe bulevarde 

din Cluj nu au rezistat ar-

borii subţiri, la fel cum au 

fost vandalizate şi jardinie-

rele şi alte obiecte strada-

le”, spunea în 2015 prima-

rul Emil Boc.

Pe strada Horea au fost 

tăiaţi 130 de arbori şi au fost 

replantaţi 162. Arborii noi 

sunt cu balot, după mode-

lul celor de pe Bulevardul 

Eroilor. Arborii au un dia-

metru de coroană de apro-

ximativ 2 metri şi o circum-

ferinţă a trunchiului de 25 

de cm.

De ce se antrenează Jean-Claude 
Van Damme pe strada Horea din Cluj?
Imaginea este dezolantă dacă faceţi o plimbare pe strada Horea din Cluj-Napoca.

Aproape toţi parii de susţinere a copacilor de pe Horea sunt rupţi, îndoiţi sau lipsesc
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Baroul Bucureşti a decis, 

ieri, să reia pe data de 6 sep-

tembrie dezbaterile pe cere-

rea depusă de Monica Maco-

vei privind excluderea fostu-

lui premier Victor Ponta din 

avocatură.

La şedinţa de ieri a Consi-

liului Baroului Bucureşti a fost 

prezent doar Victor Ponta, în-

să acesta nu a dorit să le spu-

nă jurnaliştilor cum şi-a sus-

ţinut punctul de vedere.

"Îmi pare rău că o institu-

ţie respectabilă şi respectată, 

aşa cum e Baroul, este folo-

sită de doamna Macovei în 

dispute politice", a declarat 

Victor Ponta la intrare în se-

diul Baroului.

Monica Macovei a fost in-

vitată să ia parte la şedinţa 

Consiliului Baroului, însă ea 

a trimis o solicitare de repro-

gramare a audierii sale, pe 

motiv că trebuie să participe 

la o sesiune extraordinară a 

Comisiei pentru Libertăţi Ci-

vile, Justiţie şi Afaceri Inter-

ne, în calitate de raportor al 

Parlamentului European.

În consecinţă, şedinţa Ba-

roului se va relua pe data de 

6 septembrie, pentru a fi  au-

diată şi Monica Macovei.

Decanul Baroului, Ion Drag-

ne, a declarat că un colectiv 

de consilieri a întocmit un ra-

port cu privire la problemele 

de drept în legătură cu cere-

rea depusă de Monica Maco-

vei, raport care a fost aprobat 

în totalitate miercuri de mem-

brii Consiliului Baroului.

"Prima problemă este de a 

vedea dacă retragerea titlului 

de doctor are efect retroactiv 

sau numai pentru viitor şi a 

doua problemă este dacă de-

cizia de primire în profesie 

şi-a produs efectele juridice 

sau nu. În cazul în care un 

act administrativ îşi produce 

efectele şi intră în circuitul ci-

vil, există un text în legea con-

tenciosului-administrativ ca-

re nu permite autorităţii să re-

voce un act administrativ. Con-

cluziile raportului au fost că 

ordinul care a atestat dobân-

direa calităţii de doctor în 

drept a fost un ordin valabil 

la momentul la care noi am 

decis primirea în profesie; că 

decizia de primire în profesie 

este legală fi indcă am avut în 

vedere un act valabil; că or-

dinul de revocare trebuie ana-

lizat dacă este cu caracter re-

troactiv sau nu şi că decizia 

de primire în profesie poate 

să fi e revocată sau nu, după 

cum şi-a produs sau nu efec-

tele", a mai spus Ion Dragne.

Monica Macovei a cerut 

decanului Baroului Bucureşti, 

printr-o solicitare scrisă, ex-

cluderea lui Victor Ponta din 

avocatură, invocând faptul că 

acesta a dobândit calitatea de 

avocat fără examen, ca titu-

lar al diplomei de „doctor în 

drept”, titlu care i-a fost re-

tras.

Decizia privind excluderea 
lui Ponta din Barou, amânată

Consilierii locali vor 

adopta în şedinţa de joi 

un proiect de hotărâre 

privind alocarea unui 

spaţiu în centrul munici-

piului Cluj-Napoca depu-

tatului PSD Cornel Itu.

Deputatul PSD de Cluj Cor-

nel Itu vrea să se facă cunos-

cut pe fi nal de mandat şi în 

municipiul Cluj-Napoca, ast-

fel că doar cu câteva luni îna-

inte de încheierea mandatu-

lui, acesta a solicitat un birou 

în centrul oraşului. Spaţiul pe 

care parlamentarul urmează 

să îl primească este situat pe 

strada Eroilor la numărul 

23-25.

Cornel Itu este la al doi-

lea mandat al său în Parla-

mentul României şi îşi mai 

doreşte unul, astfel că nu es-

te de mirare că încearcă să 

se facă cunoscut tocmai la 

fi nal de mandat, mai exact 

în următoarele luni în care 

se va desfăşura şi campania 

electorală.

Deputatul Cornel Itu repre-

zintă Colegiul 6, mai exact zo-

na Dejului. În ultima sesiune 

parlamentară, Itu a promovat 

13 iniţiative, printre care una 

privind înfi inţarea Institutu-

lui Naţional de Pregătire pen-

tru Situaţii de Urgenţă din Ro-

mânia, una privind proteja-

rea şi sprijinirea familiilor afec-

tate de emisiunile de pulberi, 

gaze şi vapori provenite de la 

fostele fabrici, uzine şi între-

prinderi din raza municipiu-

lui Turda şi una pentru modi-

fi carea şi completarea Legii 

privind protecţia şi promova-

rea drepturilor persoanelor cu 

handicap. În total, dintre ini-

ţiativele sale, 17 au fost pro-

mulgate legi.

Pe ultima sută de metri, 
deputatul Cornel Itu primeşte 
spaţiu în centrul Clujului

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Executivul a aprobat ieri 

Hotărârea de Guvern pri-

vind data alegerilor, 

urmând ca scrutinul să 

fi e organizat la 11 decem-

brie. Campania electorală 

se va desfăşura cu o lună 

înainte de scrutin.

Premierul a avut discuţii 

cu liderii partidelor politice î-

naintea stabilirii datei alege-

rilor. PSD a pledat pentru 27 

noiembrie (dată care nu co-

respundea însă prevederilor 

constituţionale legate de în-

cheierea mandatului acutalei 

legislaturi) sau 4 decembrie.

Socotelile partidelor

Social-democraţii au susţi-

nut că organizarea alegerilor 

la 11 decembrie va împinge 

întreaga procedură de consti-

tuire a noului Parlament şi de 

învestire a guvernului până 

spre Anul Nou. Liderul PSD 

Liviu Dragnea l-a acuzat chiar 

pe premier că ar face jocul li-

beralilor care s-au pronunţat 

pentru data de 11 decembrie.

De partea cealaltă, libera-

lii au susţinut că organizarea 

alegerilor pe 4 decembrie, aşa 

cum cereau social-democra-

ţii, coincide cu mini-vacanţa 

românilor prilejuită de Ziua 

Naţională şi Sf. Nicolae, ceea 

ce va determina o prezenţa 

slabă la urne.

Experienţa a arătat că PSD 

este avantajat de o rată mare 

a absenteismului, în condiţi-

ile în care electoratul acestui 

partid este mai disciplinat.

După o pauză de 8 ani-re-

spectiv două legislaturi-se re-

vine la alegerea deputaţilor şi 

senatorilor pe lista de partid.

Ultimele alegeri parlamen-

tare au avut loc la 9 decem-

brie 2012, prezenţa fi ind de 

41, 72%, însă scrutinul a fost 

organizat pe fondul crizelor 

politice din vara acelui an (re-

ferendumul pentru demiterea 

preşedintelui).

Oferta partidelor la Cluj

Oferta partidelor la Cluj es-

te diversă, când vine vorba 

de candidaţi. În prezent, PSD 

Cluj are trei parlamentari- doi 

deputaţi (Aurelia Cristea şi 

Cornel Itu) şi un senator-Ale-

xandru Cordoş, însă rămâne 

de văzut care dintre aceştia 

se va mai regăsi pe listă, a-

vând în vedere că unii dintre 

ei au o imagine “şifonată”. Se-

natorul Alexandru Cordoş es-

te judecat într-un caz de co-

rupţie, iar Aurelia Cristea a ie-

şit şifonată după ce a fost re-

trasă din cursa pentru alege-

rile locale, fi ind înlocuită cu 

Octavian Buzoianu pe ultima 

sută de metri.

De altfel, Aurelia Cristea a 

anunţat în urmă cu câteva 

săptămâni că nu intenţionea-

ză să candideze pentru încă 

un mandat la Parlamentul Ro-

mâniei. Un nume afl at tot mai 

des pe buzele tuturor este cel 

al noului lider al PSD Cluj, 

Horia Nasra.

Criteriul pe care noul li-

der al PSD Cluj îl are în ve-

dere este cel al meritocraţi-

ei. Între timp însă social de-

mocraţii au început reorgan-

zările. PSD-iştii clujeni au 

anunţat încă de luna trecu-

tă că vor reorganiza câteva 

filiale din judeţ, printre ca-

re cea de la Câmpia Turzii 

şi Huedin.

Foştii pedelişti au venit 

cu propuneri noi. Printre cei 

care îşi doresc un mandat 

în Parlament se regăsesc Tu-

dor Ştefănie, (care de altfel 

nici nu şi-a dorit să mai can-

dideze la locale, visând la 

un mandat în Legislativ), 

Florin Stamatian, consilier 

local şi fost prefect sau con-

silierii judeţeni Călin Tuluc 

şi Mariana Leş. Pe lista ex-pe-

deliştilor care vor în Parla-

ment mai figurează consili-

erii locali Ionică Pop şi Mi-

haela Suciu, precum şi fos-

tul europarlamentar Rareş 

Niculescu.

Şi din partea fostului sena-

tor Alin Tişe există o intenţie 

de a candida la parlamenta-

re, aşa cum Monitorul de Cluj 

a scris recent, însă acesta a 

susţinut în repetate rânduri 

că nu va renunţa la funcţia de 

preşedinte al Consiliului Ju-

deţean pentru un mandat în 

Parlament. Rămâne astfel de 

văzut dacă nu se va răzgân-

di până la alegeri. Din partea 

vechilor liberali, cei care şi-au 

exprimat intenţia de a candi-

da sunt Adrian Oros, urmat 

de Marius Mânzat, vicepreşe-

dinte al Consiliului Judeţean 

Cluj şi Mircea Abrudean.

S-a decis: ne alegem 
parlamentarii în decembrie
Românii vor fi chemaţi la urne pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor la 11 decembrie, a decis ieri Executivul.

Principalele partide politice vin cu o ofertă echilibrată la Cluj, pe listele cu candidaţi regăsindu-se nume vechi şi noi
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Ofi cial, construirea 

Centrului de Deşeuri 

merge mai departe în 

ciuda faptului că valoarea 

acestuia a crescut cu 

peste 22 milioane de euro 

şi judeţul trebuie să retur-

neze 15,5 milioane de 

euro cheltuieli neeligibile 

plus lucrări executate 

neconforme. Preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj 

Alin Tişe şi vicepreşedin-

tele instituţiei Vakar 

Istvan au dat bir cu fugiţii 

taman de la această 

şedinţă.

Consiliul Judeţean Cluj 

merge mai departe cu con-

strucţia Centrului de Deşeuri 

în ciuda declaraţiilor lui Alin 

Tişe care s-a arătat dispus să 

renunţe la investiţie. În acest 

sens, instituţia va încerca să 

atragă noi fonduri europene 

pentru a acoperi dezastrul pre-

cedent. Ce garanţii dau mem-

brii echipei de implementare 

că în faza a II-a a proiectului 

nu se va (re)edita haosul pre-

cedent? Niciuna.

„În 2011, costul proiectu-

lui Centrului de Management 

Integrat de Deşeuri (CMID) e-

ra de 255 milioane lei plus 

TVA şi prevedea construirea 

unui centru de deşeuri, a trei 

staţii de transfer, drumuri de 

acces la centru şi la staţiile de 

transfer, echipamente, şase în-

chideri ale depozitelor necon-

forme. La sfârşitul anului 2015 

când trebuia să terminăm pro-

iectul am fi nalizat doar staţi-

ile de transfer. Banii aprobaţi 

în 2011 şi necheltuiţi s-au pier-

dut, dar putem să fi nalizăm 

acest obiectiv pe programele 

operaţionale 2014-2020. As-

tăzi se continuă construirea 

Centrului de Deşeuri, se fac 

închiderile, mai avem o par-

te din echipamente şi drumu-

rile de acces. Acest proiect es-

te cu acceptul Comisiei Euro-

pene (CE), am primit avizul 

CE de fazare, astăzi se apro-

bă faza II”, a spus Diana Co-

man, membră a echipei de 

implementare a proiectului C-

MID, în şedinţa de ieri a Con-

siliului Judeţean.

Având în vedere că proiec-

tul a fost fazat, Consiliul Jude-

ţean va depune pentru partea 

a doua a proiectului o nouă ce-

rere de fi nanţare. Valoarea to-

tală a proiectului «Sistem de 

Management Integrat al Deşe-

urilor în judeţul Cluj» – faza II 

este de 209.219.641 lei (aproxi-

mativ 47 milioane de euro) bani 

care vor proveni, în primă fa-

ză, din bugetul CJ Cluj.

Raţiu&co. se ascund 
după hârtii

„În faza I avem două cate-

gorii de lucrări neconforme 

cele constate prin expertiză şi 

acel furt de pământ. Procuro-

rii au dispus executarea unei 

expertize pentru determina-

rea prejudiciului. Valoarea lu-

crărilor neconforme se ridică 

la 18 milioane de lei, iar va-

loarea remedierilor se ridică 

la 14 milioane de lei. Am fă-

cut încă din 2014 o plângere 

penală la DNA, avem trei pro-

cese cu fi rma de consultanţă 

Tahal, acolo am executat ga-

ranţia de bună excuţie. Săp-

tămâna viitoare vom anunţa 

câştigătorul licitaţiei pentru 

faza a II-a a proiectului, aş-

teptăm perioada de contesta-

ţii, după care vom da ordinul 

de construcţie. Prima etapă 

va fi  proiectarea. Dacă încre-

dinţăm contractul săptămâna 

viitoare mai punem 18 luni 

proiectare şi execuţie, Centrul 

de Deşeuri va fi  fi nalizat în 

luna octombrie 2018”, a spus 

managerul de proiect la CMID, 

Mariana Raţiu.

„Până atunci lăsăm deşe-

urile în Floreşti”, a replicat 

consilierul judeţean Vasile Să-

lătioan (PSD).

Consilierul judeţean Laura 

Chiorean (PSD) a spus că pro-

iectul are probleme de legali-

tate.

„În calitatea mea de avocat, 

proiectul de hotărâre nu e lă-

muritor, îmi pun problema le-

galităţii, nu se încearcă decât 

să se acopere nerealizările din 

partea I, nu sunt defalcate co-

rect sumele. Aş vrea să subli-

niez că dincolo de această pro-

blemă de legalitate de acorda-

re a acestor sume, se mai pu-

ne problema legată din prisma 

hotărârii de Guvern privind de-

pozitarea deşeurilor, distanţa 

faţă de aşezările umane”, a 

spus Chiorean.

Dezastru cu repetiţie?

Consilierul judeţean Vasi-

le Sălătioan a cerut echipei 

de implementare să nu repe-

te dezastrul din faza I. „Nu 

se pune problema să nu se 

întâmple acest proiect, dar să 

nu se întâmple ca în faza I. 

Se fac scurgeri de bani către 

fi rme, către ingineri, avem o 

mare responsabilitate în fa-

za II. Ştim ce presiune se pu-

ne pe bugetul comunelor. Ne 

dorim ca acest proiect să în-

ceapă cu dreptul, să meargă 

mai departe şi să-l implemen-

tăm, să recuperăm prejudi-

ciul de la acei iresponsabili, 

să nu ajungem peste doi ani 

că mai avem un prejudiciu, 

alte lucrări neconforme. Să 

fi m mai aspri cu ei, să îi de-

terminăm să lucreze”, spus 

Sălătioan.

Rampa de la Pata Rât 
se mai închide o dată

Potrivit proiectului de ho-

tărâre, „în faza II a proiectu-

lui se vor derula următoarele 

activităţi: fi nalizarea Centru-

lui de Management Integrat 

al Deşeurilor, respectiv con-

struirea unui depozit de de-

şeuri judeţean conform având 

suprafaţa de 7,7 ha, durata de 

viaţă de 5 ani şi capacitatea 

de depozitare de 1.350.000 

mc, fi nalizarea Staţiei de Tra-

tare Mecano-Biologică şi a Sta-

ţiei de Sortare, fi nalizarea Dru-

mului de Acces la Centrul de 

Management Integrat al De-

şeurilor, achiziţionarea de 

echipamente pentru staţiile 

de transfer, închiderea şi eco-

logizarea depozitelor de de-

şeuri neconforme din judeţ, 

respectiv Pata-Rât, Turda, 

Câmpia Turzii, Gherla, Dej şi 

Huedin, construirea drumuri-

lor de acces pentru Staţiile de 

Transfer Mihai Viteazu, Hue-

din şi Gherla şi asistenţă teh-

nică în supervizarea contrac-

telor de lucrări din cadrul pro-

iectului Sistem de Manage-

ment Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Cluj”.

Nu înţelegem cum Consi-

liul Judeţean intenţionează să 

atragă noi fonduri europene 

pentru închiderea şi ecologi-

zarea depozitelor de deşeuri 

neconforme din judeţ, respec-

tiv Pata-Rât, Turda, Câmpia 

Turzii, Gherla, Dej şi Huedin, 

în contextul în care pentru a-

ceste lucrări există deja lici-

taţie şi s-au adjudecat fi rme-

le care se ocupă de aceste pro-

iecte.

Echipa de implementare a 

proiectului, aproximativ 20 de 

persoane, a încasat în total 

din noiembrie 2011 şi până în 

prezent 1.050.510 lei, adică 

peste 235.000 de euro. Din 

echipa de implementare a pro-

iectului la Centrul de Deşeuri, 

se numără, printre alţii, Ma-

riana Raţiu (manager de pro-

iect), Vinicius Mărgeanu, Si-

mona Tatomir, Ştefan Iliescu, 

Corina Salanţă, Sanda Oltean, 

Diana Coman sau Claudiu Sa-

lanţă.

De asemenea, în şedinţa 

de ieri a Consiliului Judeţean 

a trecut fără probleme şi pro-

iectul de hotărâre privind rec-

tifi carea bugetului judeţului 

pe 2016, unde proiectul Cen-

trului de Deşeuri a mai primit 

17,8 milioane de lei pentru a 

acoperi cheltuielile neeligibi-

le făcute la acest proiect.

S-a votat hoţia de la Centrul 
de Deşeuri în lipsa lui Tişe
Prin adoptarea acestei hotărâri, bugetul CJ Cluj se va sărăci cu 210 milioane de lei (46,6 milioane euro).

Valoarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor a crescut cu 22 de milioane de euro
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Ovidiu CORNEA
redactie@monitorulcj.ro

Vocea unică a tenorului 

Traian Grozăvescu a făcut 

înconjurul Europei şi a fas-

cinat în anii «20 ai secolu-

lui XX veritabile centre ale 

muzicii precum Viena şi 

Berlin. Artistul care a debu-

tat la Opera din Cluj era 

atât de iubit în oraş încât 

studenţii au deshămat o 

birjă şi au tras-o ei înşişi 

câteva sute de metri, doar 

pentru a-l auzi cântând.

„Când fost înrolat în armată 

se zice că se opreau şi îl ascul-

tau inclusiv cei din tabăra opu-

să, având o voce fenomenală. 

Era cam boem, exista o poves-

tire că pentru o halbă de bere 

îţi oferea un do acut (o notă î-

naltă, n.red.), afl at pe a doua a 

portativului. Faima lui a existat 

din primul moment, de la pri-

mul spectacol, chiar înainte de 

a fi  solist, toţi l-au auzit şi l-au 

remarcat. Avea o voce cu o în-

tindere extraordinară spre acut, 

de o calitate și claritate deose-

bite, cu armonicele care îi dau 

bogăție, cu totul și cu totul spe-

cială. Să ajungi, după Cluj, di-

rect la Viena nu se prea întâm-

pla nici atunci și nu se întâm-

plă nici acum, povestea lui ră-

mâne unică în istoria muzicii 

din România”, a relatat pentru 

Monitorul de Cluj profesorul Bu-

jor Dânșoreanu, care a predat 

cursul de „Istoria muzicii” la 

Academia Gheorghe Dima din 

Cluj. 

Cărat cu o birjă, 
de studenţi

Traian Grozăvescu a fost so-

list al Operei Române din Cluj, 

unde a început mai întâi ca 

membru al Corului, între 1920 

– 1923, după care ajunge prim-

solist la Opera Populară din Vie-

na și la Opera de Stat din “ca-

pitala muzicii”, fi ind privit ca 

un “al doilea Carusso”. Conce-

dierea lui de la Opera din Cluj 

în 1923, din cauza refuzului de 

a cânta în două spectacole în 

aceeaşi seară, a iscat numeroa-

se polemici, dar artistul a rămas 

la fel de iubit în oraşul unde a 

debutat pe scenă. 

În cartea sa „Fragmentarium 

clujean”, apărută în 1987 la Da-

cia, scriitorul Horia Stanca no-

tează că Traian Grozăvescu re-

venise la Cluj de la Viena (un-

de debutase fulminant), „să se 

răzbune pe Dimitrie-Popovici 

Bayeruth, care îl dăduse afară 

de la Opera Română pentru lip-

sa lui cronică de disciplină. Pe 

Grozăvescu l-au adus acolo (la 

statuia Lupoaicei, afl ată în Pia-

ţa Unirii, n.red.) cu o birjă des-

hămată, trasă de studenţi ca să 

îl audă cum cântă. Intimii teno-

rului pretindeau că altădată lan-

sa pe scara de la Lupoaică un 

«do de sus», pentru o halbă de 

bere. Acum nu-l mai dădea nici 

pentru întreaga operă”.

Povestirea cu birja trasă de 

studenţi, petrecută în vara lui 

1923, la doar câteva luni după 

ce a fost dat afară, este confi r-

mată şi în monografi a dedicată 

lui Traian Grozăvescu (Editura 

Muziccală a Uniunii Compozi-

torilor din R.S. România, Bucu-

reşti, 1965), semnată de fi ica ar-

tistului, Mira Grozăvescu și de 

I. Voledi: „A rămas de pomină 

acea întâmplare petrecută la 

Cluj, când studenţii, aşteptân-

du-l la ieşirea de la Teatrul Ma-

ghiar, după concert i-au deshă-

mat caii de la birjă şi au tras ei 

trăsura până în faţa Operei Ro-

mâne, strigând: «În acest oraş 

ţi-e locul, aici să ne cânţi! Ori-

ce s-ar întâmpla, al nostru ai ră-

mas!» Era mai mult decât măr-

turisirea unei neţărmurite sim-

patii. Prin gestul său, studenţi-

mea clujeană îşi exprima o da-

tă mai mult dezaprobarea faţă 

de nedreapta sentinţă căreia i-a 

urmat exilul artistului... Rana e-

ra încă proaspătă... «Vreau să 

uit trecutul!», îi va răspunde câ-

teva ore mai târziu unui gaze-

tar care încercase să scormo-

nească această rană. Şi vreau 

să-l uit pentru că prezentul e 

destul de frumos… Cei care şi-

au închipuit că-mi fac un rău, 

căutând să mă distrugă pe căi 

piezişe, fără voia lor mi-au fă-

cut un mare bine…”, releatea-

ză autorii cărţii.

„Au venit?”

Horia Stanca exemplifi că bo-

emia lui Grozăvescu prin pris-

ma unui episoade în care, în-

scris în anii» 20 la Conservato-

rul din Cluj, tenorul obişnuia să 

lipsească de la o parte din cur-

suri, iar compozitorul Gheorghe 

Dima, al cărui nume îl poartă 

astăzi instituţia, se dovedea in-

transigent: “Dima, acum bătrân, 

nu mai avea răbdarea pedago-

gică pentru lecţii individuale şi 

îşi rezervase ansamblul de cor 

mixt la care nu îngăduia însă 

absenţe. Făcea catalogul la fi e-

care repetiţie. Boem în toate, 

Grozăvescu absenta de obicei. 

Când Dima ajungea la numele 

lui şi nu primea răspunsul cu-

venit, bătrânul maestru întreba 

în formula pluralului bătrânesc: 

«Au venit?» «N-au venit!», răs-

pundea clasa în cor. Dar nimeni 

nu îndrăznea să râdă”, amin-

teşte Horia Stanca.

Boem şi fan al lui „U”

Cel alintat Ciutca a fost tot-

odată şi un microbist, fan al 

echipei de fotbal „U” Cluj, du-

pă cum subliniază profesorul 

de istorie Alexandru Bogosa-

vlievici, potrivit căruia artistul 

a fost prieten al cunoscutului 

fotbalist al lui “U” și al 

naționalei, Aurel Guga. Echi-

pa „şepcilor roşii” a fost înfi -

inţată în 1919, aproape conco-

mitent cu sosirea lui Grozăves-

cu la Cluj. Autorii monografi -

ei sale amintesc un episod haz-

liu, ca o completare la carac-

terizarea pe care i-o făceau 

aproape cvasi-unanim contem-

poranii, de «un mare boem, 

care avea oroare de tot ceea 

ce înseamnă reglementare şi 

viaţă animată de norme şi obli-

gaţii»: “Iubitor de petreceri, 

adeseori păgubitoare, ca orice 

lugojean autentic, Ciutca avea 

şi o altă mare pasiune: fotba-

lul... «Precursor» al miilor de 

suporteri de pe stadioanele din 

zilele noastre, Traian Groză-

vescu a rămas până la moar-

te un credincios al «balonului 

rotund», iar în anii săi de glo-

rie (când a cântat la Viena, 

n.red.), un «mecena» al lui F.C. 

Rapid Viena. A rămas de po-

mină întâmplarea cu baraca 

ştrandului din Cluj pe care, co-

coşându-se ca să privească mai 

bine un meci în care juca echi-

pa lui favorită («U» Cluj, n.

red.), a dărâmat-o sub greuta-

tea corpului, dar mai ales im-

pulsul marelui său entuziasm 

sportiv!”, arată autorii mono-

grafi ei.

Datorită calităţilor sale voca-

le, lui Traian Grozăvescu i s-a 

întrevăzut un destin artistic de 

excepţie, încă de când cânta la 

Opera din Cluj, înfi inţată în 1919, 

unde a început în Cor. Se face 

în scurt timp remarcat şi este 

promovat ca solist, calitate în 

care debutează în decembrie 

1920, în „Madama Butterfl y”, 

după cum notează Octavian La-

zăr Cosma în monumentala lu-

crare „Opera Română din Cluj, 

vol. 1”, apărută în 2010 la Char-

mides. „... Are un organ vocal 

din cele mai rare, dar se cunoaş-

te lipsa şcoalei, ... care se arată 

în inegalităţi ale diferitelor re-

gistre. Debutantul a fost un suc-

ces din cauza jocului degajat şi 

a acutelor înalte de toată splen-

doarea”, notează un cronicar. 

Şi alte articole notau calităţile 

sale vocale excepţionale, dar re-

clamau nevoia de studii în plus. 

Elev al lui Steiner

Dat afară de la Opera din 

Cluj în februarie 1923, artistul 

pleacă direct la Viena, unde ia 

lecţii cu un celebru interpret de 

lied-uri, Franz Steiner. Când re-

vine în vara aceluiaşi an la Cluj, 

într-un turneu, progresele sunt 

evidente: „Acum începe Gro-

zăvescu să corespundă în mod 

strălucit mîndrelor speranţe ca-

re s-au pus în el”, scrie publi-

caţia Banater Bote, în august 

1923. La debutul său la Opera 

Populară din Viena, în iulie 

1923, Neues Wiener Journal îl 

prezenta ca “un bărbat tânăr 

cu fi zic avantajos care joacă cu 

talent, dar înainte de toate ştie 

să cânte excepţional”. A fost 

admirat de artişti celebri ca Ri-

chard Strauss, Pietro Mascagni 

şi Arturo Toscanini.

Al doilea Caruso

În 1925 Traian Grozăvescu, 

ajuns între timp prim-tenor la 

Opera de Stat din Viena, „era 

solicitat pretutindeni” şi făcea 

cu greu faţă colaborărilor. Criti-

cii îl compară cu marii cântăreţi 

care i-au precedat, în special cu 

Enrico Caruso, ambii având un 

timbru metalic deosebit în vo-

ce, „metal preţios şi atât de rar 

la tenorii epocii”. Steiner, care 

notează că „are o voce titanică 

în el omul acesta!”, crede că 

Grozăvescu are în faţa lui Caru-

so avantajul unui fi zic mai agre-

abil: „În entuziasmul său, pu-

blicul îi împrumuta lui Traian 

Grăzăvescu numele marilor săi 

predecesori, botezându-l rând 

pe rând: al doilea Caruso, Sle-

zak al Wahring-ului, noul Pic-

caver etc”, precizează Mira Gro-

zăvescu şi I. Voledi. În 1926 Gră-

zăvescu este angajat la Opera 

de Stat din Berlin, care corobo-

rate cu spectacolele susţinute 

erau descrise de tenor ca „suc-

cesul cel mai mare din viaţa lui”.

„Scandalul Grozăvescu”

Momentul când a fost dat a-

fară de la Opera Română din 

Cluj – februarie 1923, cunoscut 

ca „Scandalul Grozăvescu”, ră-

mâne cel mai controversat din 

cariera lui Traian Grozăvescu. 

Unele publicaţii au considrat că 

decizia a fost mult prea drasti-

că, solistul fi ind inclusiv amen-

dat şi interzicându-i-se să cân-

te în ţară până la plata datoriei, 

în timp ce altele au opinat că 

solistului i s-ar fi  urcat la cap 

succesul de public când şi-a per-

mis să refuze să cânte în două 

spectacole, “Paiaţe” şi “Cavale-

ria rusticană” în aceeaşi seară. 

Solicitat cu o zi înainte să evo-

lueze în ambele, Grozăvescu a 

refuzat, invocând motive medi-

cale şi de oboseală a vocii, pro-

punând un înlocuitor. Specta-

colul nu a mai fost programat, 

dar decizia avea să fi e radicală. 

Împuşcat de soţie

Sfârşitul lui Traian Grăzăves-

cu, în 1927, avea să fi e unul tra-

gic. Tenorul s-a căsătorit în 1923 

cu Nelly Ana Paulina, născută 

Koveszdy, cu care a avut o fi i-

că, mariajul fi ind însă unul cu 

difi cultăţi. În februarie 1927, 

înainte de a pleca într-un tur-

neu, în timp ce îşi pregătea ba-

gajul, este împuşcat cu revolve-

rul de către soţie. Crima a fost 

declarată drept una din gelozie, 

fi e feminină, fi e dată de fatpul 

că tenorul nu ar fi  intenţionat 

să o ia cu el în turneu. Profeso-

rul Bujor Dânşoreanu a preci-

zat că potrivit unei informaţii 

provenite de la un fost coleg al 

lui Grozăvescu din Viena, soţia 

lui şi tatăl acesteia făceau afa-

ceri dubioase, Grăzăvescu fi ind 

împuşcat pentru că ar fi  refuzat 

să le intermedieze transportul 

unui pachet. Traian Grăzăves-

cu a  fost înmormântat în ora-

şul natal, Lugoj. În Cluj o stra-

dă poartă numele său,  în car-

tierul Nicolae Grigorescu.

Grozavul domn Grozăvescu: „al doilea 
Caruso”, purtat cu birja de studenţi
Tenorul Traian Grozăvescu este unul din cele mai fascinante personaje din istoria muzicală a Clujului.

Traian Grozăvescu, în rolul Radames din opera Aida, la Cluj-Napoca
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Şcoala de dans Napoca 

Dance Westies îi invită pe 

clujeni în data de 3 sep-

tembrie la un eveniment 

autentic: FlashMob-ului 

Internaţional de West 

Coast Swing.

Între orele 18:00 – 19:00 

din prima sâmbătă de toam-

nă dansatorii şcolii de dans 

vor încânta publicul din faţa 

Centrului de Cultură Urbană 

Casino cu o coregrafi e origi-

nală, dansată la unison în toa-

te oraşele lumii care se vor ală-

tura mişcării de anul acesta.

În acest fel, Clujul va fi  pe 

harta internaţională a locali-

tăţilor care promovează acest 

stil unic de dans.

La FlashMob-ul de anul 

trecut au dansat peste 4000 

de participanţi din 34 de ţări 

şi 170 de oraşe diferite.

Chiar dacă este un dans nou 

la noi în ţară, West Coast 

Swing-ul atrage în fi ecare an 

noi adepţi amatori sau profesi-

onişti, atraşi de misterul, spec-

taculosul şi libertatea de miş-

care ce caracterizează acest stil.

Swing-ul înseamnă distrac-

ţie pură. De aceea, indiferent 

de starea în care ajungi în sa-

la de repetiţii, West Coast 

Swing-ul îţi va pune un zâm-

bet larg pe faţă. În plus, este 

uşor de învăţat şi presupune 

paşi simpli ce provin din mai 

vechile Lindy-Hop, Rock 'n 

Roll sau Jive – acele stiluri de 

dans care ridică lumea în pi-

cioare la orice petrecere.

Inedit la stilul West Coast 

Swing este adaptabilitatea sa. 

Practicanţii pot dansa pe orice 

fel de muzică sau ritm pentru 

că stilul acceptă infl uenţe din 

alte genuri de dans. Astfel, ală-

turi de paşii specifi ci, dansato-

rii de West Coast Swing nu se 

sfi esc să folosească pasi de tan-

go, salsa sau boogie pe care 

să-i combine apoi cu întoarceri 

şi prize spectaculoase.

Practic, West Coast Swing es-

te acel stil de dans care lasă frâu 

liber imaginaţiei dansatorilor.

Clujul, pe harta 
internaţională a dansului

Sub egida ideii lui Béla 

Bartók “Numai din izvor 

curat” se va deschide 

noua stagiune a Operei 

Maghiare din Cluj.

Scopul evenimentului este 

o prezentare cât se poate de 

amplă, spectatorilor, a semni-

fi caţiei moştenirii spirituale 

ale unor genii muzicale ca 

Béla Bartók şi Zoltán Kodály.

Un aspect aparte al aces-

tui spectacol este faptul că 

melodiile prelucrate de cei 

doi compozitori sunt inter-

pretate, cântate, jucate întâi 

în forma lor originală, de că-

tre participanţi la concursul 

de talente în domeniul fol-

clorului muzical „Păunul şi-a 

luat zborul” (Fölszállott a 

páva), în portul popular spe-

cifi c zonei de provenienţă, 

apoi prelucrarea „clasică” a 

acestor melodii sunt inter-

pretate de Orchestra Filar-

monicii Naţionale Maghiare, 

sub bagheta maestrului 

Zoltán Kocsis.

Programul va fi  prezentat 

de Ferenc Sebő, artist distins 

cu premiul Kossuth, muzici-

an polivalent cu pregătire a-

tât în domeniul muzicii clasi-

ce, cât şi în domeniul muzi-

cii tradiţionale.

„Esenţial în acest specta-

col este faptul că piesele pe 

care oamenii le cunosc şi le 

iubesc de aproape un secol în 

forma lor de muzică cultă, să 

fi e prezentate în formă origi-

nală, aşa cum probabil le-au 

auzit Bartók şi Kodály în că-

lătoriile lor de culegere. Pu-

tem transmite publicului cea 

mai scumpă comoară, acea 

valoare estetică la care Bartók 

şi Kodály au ridicat muzica 

populară maghiară şi est-eu-

ropeană. Nu trebuie să ne 

oprim din a atrage atenţia pu-

blicului larg asupra originii 

acelui stil pe care îl conside-

răm stilul lui Bartók şi Kodály. 

Pentru amândoi sursa, izvo-

rul primordial este întreg pa-

trimoniul folcloric est-euro-

pean, însă în timp ce Kodály 

s-a concentrat în primul rând 

asupra folclorului maghiar, 

Bartók a călătorit în Bulgaria, 

Turcia, Algeria ş.a.m.d. să cer-

ceteze originea muzicii popu-

lare maghiare. Potrivit lui 

Kodály şi Bartók muzica po-

pulară în straie orăşeneşti, în 

mediul sălilor de concert es-

te stângace, sfi elnică. Straie-

le în care Bartók şi Kodály îm-

bracă cântecele populare pen-

tru a le prezenta publicului, 

sunt straie fantastice, lipsite 

de infatuare, dar exprimă în 

întreaga grandoare valoarea 

universală reprezentată de a-

ceste cântece populare. Fie-

care din acestea prezintă o si-

tuaţie şi spune esenţialul des-

pre starea sufl etească a per-

sonajului principal şi despre 

situaţia dată, care determină 

cursul vieţii acelui personaj”, 

a declarat Zoltán Kocsis.

Concert extraordinar, 
la Opera Maghiară din Cluj
Evenimentul va avea loc în data de 7 septembrie de la ora 19:00.

Zoltán Kocsis în timpul unui concert
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

ne 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 cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizarile 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!

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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Acordul de liber schimb 

între Uniunea Europeană şi 

Statele Unite (TTIP) pare să 

fi e îngropat, după ce două 

din principalele ţări ale UE 

s-au declarat în favoarea 

opririi negocierilor după 

patru ani de discuţii.

Îngheţarea discuţiilor ar fi  o 

victorie pentru cei care cred că 

acest acord comercial nu ser-

veşte Europei, deoarece repre-

zintă un regres fără precedent 

pentru negocierile democratice. 

Atât în privinţa prevederilor si 

a lipsei de transparență de la 

negocieri, informează digi24.ro.

Ce prevede acordul

Statele Unite şi Uniunea 

Europeană vor stabili toate 

standardele comerciale la ni-

vel mondial. Volumul schim-

burilor comerciale va creşte 

cu 50%, potrivit estimărilor 

făcute de Comisia Europea-

nă. În 2014, volumul total a 

fost de 1.100 de miliarde de 

dolari.

Va creşte şi economia: în 

UE cu 120 de miliarde de eu-

ro pe an, iar în SUA cu 90 de 

miliarde de euro. Potrivit unui 

studiu independent, vor creş-

te şi salariile cu 0,5% şi în UE 

şi în Statele Unite, dar şi ve-

niturile gospodăriilor din UE 

cu 500 de euro pe an.

Se vor crea 360.000 de locuri 

de muncă în plus în ţările UE. 

Europenii speră să poată cum-

păra petrol şi gaz lichefi at din 

SUA, pentru a-şi diversifi ca sur-

sele de energie şi a-şi diminua 

dependenţa de gazul rusesc.

Acordul are şi mari 
dezavantaje

Sindicatele europene nu 

sunt foarte convinse că acor-

dul va duce la majorarea nu-

mărului de locuri de mun-

că. Fermierii europeni se 

plâng că americanii lucrea-

ză cu organisme modificate 

genetic, iar fermierii ameri-

cani se plâng că europenii 

primesc de la stat subvenţii 

consistente.

ONG-urile spun că acordul 

va permite companiilor ameri-

cane să folosească metode po-

luante în exploatarea resurselor 

din Europa, cum ar fi  fractura-

rea hidraulică a gazelor de şist.

UE ar dori să-şi protejeze şi 

pe piaţa americană produsele 

tradiţionale din Europa prin fo-

losirea indicaţiilor geografi ce şi 

denumirilor de origine, dar ame-

ricanii resping propunerea.

Eşecul tratativelor 
comerciale SUA-UE
Ministrul german al economiei şi secretarul francez al comerţului au cerut 
oprirea tratativelor dintre Comisia Europeană şi guvernul american.

Acordul a stârnit numeroase controverse în Germania și alte țări UE
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IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Incepand cu data de 1 septembrie 2016, la solicitarea 
calatorilor, se modifi ca traseul liniei 19, dupa cum urmeaza:

DUS: P-ta M. Viteazul (latura sudica) – Str. J. Curie – 
B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului – str. 
Motilor – Cal. Manastur – str. Campului – Al. Balea – str. 
Dimitrie Gusti – str. Edgar Quinet;

INTORS: Str. Edgar Quinet – str. Dimitrie Gusti – Al. 
Negoiu – str. Mehedinti – str. Izlazului – str. Campului 
– Cal. Manastur – str. Motilor – str. Memorandumului 
– str. Reg. Ferdinand – P-ta M. Viteazul.

Statiile vor fi  aceleasi cu ale liniei 42, la care se adauga 
statiile specifi ce liniei 19 din cartier: E. Lovinescu – E. 
Quinet – D. Gusti – A.N.L. – Gradinita – Izlazului.

Se desfi inteaza statia Vidraru de pe str. Mehedinti.

Orarul liniei 19 va fi  urmatorul:
Zile lucratoare:
P-ta M. Viteazul: 5:10 – 5:55 – 6:45 – 7:35 – 8:25 – 

9:15 – 10:05 – 10:55 – 11:45 – 12:35 – 13:25 – 14:15 
– 15:05 – 15:55 – 16:45 – 17:35 – 18:25 – 19:15 – 
20:05 – 20:55 – 21:45 – 22:30 ;

Str. Edgar Quinet: 5:30 – 6:20 – 7:10 – 8:00 – 8:50 
– 9:40 – 10:30 – 11:20 – 12:10 – 13:00 – 13:50 – 14:40 
– 15:30 – 16:20 – 17:10 – 18:00 – 18:50 – 19:40 – 
20:30 – 21:20 – 22:10 – 22:50.

Zile repaus:
P-ta M. Viteazul: 6:00 – 6:45 – 7:35 – 8:25 – 10:05 

– 11:45 – 12:55 – 13:45 – 14:35 – 15:25 – 16:15 – 
17:35 – 19:15 – 20:50 – 22:25 ;

Str. Edgar Quinet: 6:25 – 7:10 – 8:00 – 8:50 – 10:30 
– 12:10 – 13:20 – 14:10 – 15:00 – 15:50 – 16:40 – 
18:00 – 19:40 – 21:15 – 22:45.

Deasemenea, incepand cu data de 3 septembrie 2016 se 
suplimenteaza numarul curselor pe linia 42 in zilele de repaus.

Orarul liniei 42 pentru zilele de repaus va fi  urmatorul:
P-ta M. Viteazul: 6:25 – 7:10 – 8:00 – 9:15 – 10:55 

– 12:35 – 13:25 – 14:15 – 15:05 – 15:55 – 16:45 – 
18:25 – 20:05 – 21:40 ;

Str. Campului: 6:45 – 7:35 – 8:25 – 9:40 – 11:20 – 
13:00 – 13:50 – 14:40 – 15:30 – 16:20 – 17:10 – 18:50 
– 20:30 – 22:05.

La solicitarea publicului calator, incepand cu data de 1 
septembrie 2016 linia de autobuze 30 (cart. Grigorescu – str. 
A. Vlaicu) va fi  prelungita, conform intervalelor orare de mai 
jos, pana la P-ta Agroalimentara IRA, cu statie de imbarcare 
nou infi intata in dreptul parcarii din apropierea pietei:

Luni – Sambata: 7:00 – 21:00
Duminica: 7:00 – 14:00

                                                                                                        

PUBLICITATE

Unităţile de învăţământ din Turda sunt pregătite 
pentru începerea noului an şcolar

Toate unităţile de învăţământ din municipiul Turda sunt 
pregătite pentru începerea noului an școlar și toate spaţiile 
în care se desfășoară procesul de învăţare au autorizaţie 
de funcţionare. Grădiniţele, școlile și liceele din oraș sunt 
pregătite să-și primească elevii în cele mai bune condiţii 
în anul școlar 2016-2017.

Administraţia locală a luat toate măsurile necesare pentru 
ca noul an școlar să înceapă în spaţii amenajate corespunzător 
pentru desfășurarea în condiţii optime a activităţilor educative, 
în ceea privește siguranţa elevilor și a clădirilor unde aceștia 
învaţă, la toate unităţile de învăţământ.

PUBLICITATE

PIAŢA VALUTARĂ

Creşterea intrărilor de 

numerar la nivelul case-

lor de schimb şi reduce-

rea volumelor de tran-

zacţionare au permis 

leului să se aprecieze 

luna trecută în faţa prin-

cipalelor valute. 

Comparativ cu sfârşitul 

lui iulie, cursul euro a 

scăzut cu 1,19 bani, cel 

al dolarului american cu 

2,58 bani iar al francu-

lui elveţian cu 5,7 bani.

Cursul monedei europe-

ne a atins marţi un minim 

al ultimelor trei luni, de 

4,4488 lei, în contextul u-

nei creşteri accidentale a 

ofertei comerciale de valu-

tă. Ieri, tranzacţiile s-au re-

alizat între 4,4510 şi 4,4590 

lei, iar cursul a crescut la 

4,4535 lei,urmând tendinţa 

altor monede din regiune.

Începutul lui septembrie 

va fi calm, asemănător cu 

ceea ce s-a petrecut în au-

gust, în care leul va profita 

de parcursul pozitiv al eco-

nomiei. Astfel, conform an-

chetei de conjunctură din a-

ceastă lună realizată de INS, 

comerţul cu amănuntul, con-

strucţiile, serviciile şi indus-

tria vor avea o tendinţă de 

creştere în perioada au-

gust-octombrie

Tensiuni pot apărea îna-

inte de zilele de 20 – 21 sep-

tembrie, atunci când se va 

desfăşura întâlnirea Comi-

tetului de politică moneta-

ră al Rezervei Federale ame-

ricane (FOMC). Pariurile pu-

se pe o majorare a dobân-

zilor ar putea determina ie-

şiri de capital speculativ din 

pieţele de la marginea zo-

nei euro, ceea ce ar provo-

ca deprecieri ale monedelor, 

inclusiv a leului.

Cursul dolarului ameri-

can, care a scăzut în 23 au-

gust la 3,9351 lei, minimul 

ultimelor cinci luni, a cres-

cut ieri de la 3,9835 la 3,9945 

lei, cotaţiile din piaţa valu-

tară fluctuând între 3,988 şi 

4,009 lei.

Aprecierea monedei ame-

ricane faţă de cea europea-

nă va asigura revenirea cur-

sului, pe piaţa locală, pes-

te pragul de 4 lei, nivel ca-

re nu a mai fost atins din 

12 august.

Media monedei elveţie-

ne, care se tranzacţiona pe 

pieţele internaţionale între 

1,095 şi 1,097 franci/euro, 

a scăzut de la 4,0649 la 

4,0614 lei, nou minim al ul-

timelor trei luni.

În regiune, euro creştea la 

4,355 – 4,3663 zloţi, respec-

tiv la 309,4 – 310,4 forinţi.

Perechea euro/dolar sca-

dea la 1,1130 – 1,1193 do-

lari, ca efect al declaratiilor 

oficialilor Rezervei Federa-

le americane referitoare la 

intrunirea conditiilor pen-

tru majorarea dobanzilor din 

SUA. „În lumina unei per-

formanţe solide constante a 

pieţei muncii, a inflaţiei şi 

a activităţii economice, cred 

că avem un caz solid pen-

tru creşterea dobânzii”, a 

declarat preşedinta Fed, Ja-

net Yellen.  (R.G.)

În august, leul s-a apreciat comparativ 
cu principalele valute

Ministrulu Finanţelor, 

Anca Dragu, consideră că 

în programul Prima Casă 

este necesar să fi e stabili-

tă o strategie pe cinci ani, 

pentru a fi  mai predictibil 

şi toate părţile implicate 

să îşi poată face planuri 

pe acest termen.

„Programul va fi  suplimen-

tat în septembrie pentru 2016 

şi în octombrie vom avea o stra-

tegie pentru acest program pe 

termen mediu, de cinci ani, ast-

fel încât să evităm eventualele 

sincope în derularea programu-

lui”, a precizat ministrul Finan-

ţelor, citată de realitatea.net.

Cererile pentru „Prima Ca-

să” au crescut foarte mult în 

perioada discuţiilor cu privi-

re la Legea Dării în plată, iar 

acum se întâmplă la fel pen-

tru că „oamenii nu ştiu dacă 

programul va mai fi  la anul 

sau nu”, a mai spus Dragu.

În opinia ministrului, este 

nevoie de predictibilitate, ast-

fel încât cetăţenii şi dezvolta-

torii imobiliari să îşi poată fa-

ce planuri pe termen mediu.

Înainte de intrarea în vigoa-

re a legii dării în plată, banche-

rii au ameninţat cu creşterea 

avansului, restricţionând astfel 

accesul la creditare pentru ma-

joritatea populaţiei. Creşterea 

avansului la 30-35% a dus în-

să la un blocaj un piaţă şi im-

plicit la o intrare în picaj a vân-

zărilor de credite.

Astfel, aceste scăderi masi-

ve ale creditării au determinat 

unele bănci din sistem precum 

BCR, BRD şi Piraeus să se răz-

gândească în privinţa avansu-

rilor şi să le reducă pentru anu-

mite categorii de clienţi.

Programul guvernamental 

„Prima casă”, dedicat încurajă-

rii achiziţiei de locuinţe de că-

tre persoanele care nu aveau ni-

cio casă în proprietate şi lansat 

în perioada crizei economice, a 

reuşit să ţină creditarea pe pi-

cioare în ultimii ani în condiţi-

ile în care numeroşi debitori în-

cepuseră să aibă probleme cu 

plata ratelor, iar băncile dădeau 

mai puţine credite. Practic, 90% 

din creditele ipotecare date în 

ultimii ani au fost pe baza Pro-

gramului Prima Casă.

Programul „Prima Casă” a 

avut un plafon de garanţii de 

1,6 miliarde de lei pentru acest 

an, suplimentat în mai cu 500 

mil. lei în luna mai.

Guvernul a anunţat anteri-

or că intenţionează să modifi -

ce programul Prima casă şi doar 

românii cu venituri mici ar tre-

bui să benefi cieze de creditele 

ipotecare cu avans de doar 5%.

„Plafonul de garantare de 

60.000-70.000 euro nu este des-

tul de efi cient în fi ltrarea şi ori-

entarea către persoanele care au 

cu adevărat nevoie de acest tip 

de asistenţă din partea guver-

nului. Un criteriu de eligibilita-

te bazat pe venit ar putea fi  o 

soluţie în această privinţă”, scrie 

în strategia pusă în dezbatere 

de către Ministerul Dezvoltării.

În plus, conform strategi-

ei, guvernul vrea să oblige 

dezvoltatorii ca 20% din lo-

cuinţele pe care îşi propun să 

le construiască să aibă un preţ 

mai mic de 50.000 euro, ca o 

condiţie de obţinere a autori-

zaţiilor de construire.

Plafonul pentru „Prima 
Casă” va fi suplimentat
Plafonul pentru „Prima Casă” va fi suplimentat în luna septembrie, 
iar în octombrie va fi finalizată o strategie pe cinci ani pentru acest program.

Cererile pentru „Prima Casă” au crescut foarte mult în perioada discuţiilor cu privire la Legea Dării în plată
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aştept telefoane la 0760-185659. 
(14.20)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 4 
camere, șură, cu 2 grajduri, bucă-
tărie de vară, coteţe și anexe, cur-
te, grădină, cu acces la toate utili-
tăţile, cu sau fără 4 ha teren agri-
col. Inf. suplimentare la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilități, apă, gaz, cu-
rent, telefon, TV cablu  și grădină 
de 33 ari. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-593488. (6.7)

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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.

TERENURI

¤ Vând teren lângă Lacul 
Chinteni, supr. 2900 mp, front 
29 ml, preţ 8 euro/mp. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0749-548801. (2.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, front 90 m, la drumul 
principal, curent electric, apă în 
faţa terenului, carte funciară, 
preţ 6 euro/mp. Informaţii și re-
laţii suiplimentarela tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ Vând în Dezmir, la 11 km de 
Cluj, 29 ari de teren intarvilan, 
utilităţi apă, gaz, curent, front la 
drum. Inforrmaţii suplimentare 
la tel. 0744-613954. (5.7)

¤ Vând teren pentru construcții 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
supr. 1066 mp, lângă Kaufl and 
de 3000 mp, 3000 mp și 7500 
mp. Inf. la tel. 0773-756130. 
(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.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

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

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

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

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.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. angajează MANIPULANT 
DEPOZIT.
Inf. la telefon 0751-069723. 
(5.15)

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

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

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

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Ofer 
salar bun și cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.

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

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

SERVICII

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz cas-
nic. Sunaţi la tel. 0742-803536. 
(1.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (5.7)

¤ 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.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

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

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, 
cu montaj la domiciliu. Sunaţi la 
tel. 0740-807646.

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

INCHIRIERI

¤ Caut pentru închiriat garsonie-
ră sau apartament cu 2 camere, 
de preferabil cart. Zorilor sau zo-
na centrală. Sunaţi la tel. 
0748-518220. (2.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (1.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preț negociabil. Informații 
și relații suplimentare la telefon 
0740-694047.

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare 
la tel. 0747-649167. (2.7)

¤ Dorești o mașină nouă? Eu îţi 
vin cu o facilitate pe care o poţi 
folosi ca avans la achiziţionarea 

dorită oferându-ţi un tichet Rabla 
la jumătate de preţ ţie, faţă de ce 
oferă, respectiv 3000 RON. Rog 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (2.7)

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
motor în patru timpi de 49 cmc, 
patru viteze, ambreaj semiauto-
mat, pornire la pedală și automa-
tizată, sisteme de alarmă, dispo-
zitiv antifurt. Inf. la telefon 
0723-064864. (6.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-542151. 
(4.7)

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0732-633306. (5.7)

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
0264-593488. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 fotolii balansoar din 
lemn natur, saltea din burete, 
preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0744-613954. (5.7)

¤ Vând pat mare (dublu), du-
lap cu o ușă, dulap pentru în-
călţăminte, două fotolii și o 
masă frumoasă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0732-633306. (5.7)

¤ Vând canapea nerabatabilă, 
pentru hol, foarte frumoasă. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-613954. (5.7)

¤Vând scaune ergonometrice cu 
5 picioare, la preţuri convenabile. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând masă din lemn masiv 
de 8 persoane, lăcuită, cu pi-
cioare din fi er și două bănci cu 
picioare rabatabile, pentru tera-
se, cabane, persoane care au 
casă cu curte. Inf. la tel. 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând două canapele extensibi-
le, model vechi, dulap cu două 
uși, dulap pentru haine și lenjerie 
cu furnir, tapiţerie pentru reca-
mier, nou tapiţată. Relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(6.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (6.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic 
(depărtător) chirurgical din in-
ox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis la om sau ani-
male. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (6.7)

DIVERSE

¤ VÂND struguri de masă-ceasla 
din zona Vrancea-Coțești. La livra-
re 2-3 tone. Preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0721-406769. (1.2)

¤ Vând ușă de garaj cu toc din 
două bucăţi, înâlţime 192 cm, 
lăţime 196 cm. Inf. suplimentare 
la 0746-297102. (1.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Cumpăr sau primesc donaţie, 
lemne pentru foc. Sunaţi vă rog 
la 0742-020301. (3.7)

¤ Vând mașină de scris, multe 
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vase, haine și alte obiecte casni-
ce. Informaţii la tel. 
0732-633306. (5.7)

¤ Vând două perechi de role nr. 
36 și 38, din piele, preţ negoci-
abil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, sac 
de dormit și saltea din piele 10 
kg, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(5.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (6.7)

¤ Vând URGENT peste 20 de 
buc. feţe de masă, lucrate manu-
al, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, preţ negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând haine triate, foarte bune 
de purtat la vânzare pieţe. Inf. la 
tel. 0773-756130. (6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și 2 carpete, preţ ne-
gociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (6.7)

¤ Ieftin! Vând încălţăminte foarte 
bune, sortate, pentru vânzare la 
pieţe și multe alte produse. Su-
naţi la tel. 0773-756130. (6.7)

¤ Vând trei paltoane bărbătești 
nr. 50-52 și trei de damă cu că-
ciulă de lână nr. 48-50, preţuri 
foarte mici, negociabile. Inf. la 
tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând centrală pentru piese 
sau folosinţă. Aștept telefoane la 
0773-756130. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°, la preţul 
de 30 RON și rachiu de 53° la 
preţul de 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ 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.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu 
simţul umorului, 60 de ani, sin-
gur, handicap ușor, doresc co-
respondenţă cu doamne/dom-
ni. Vă rog să scrieţi la BAT GA-
BRIEL, str. Morii nr. 7-9, Aiud 
515200, jud. Alba.

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

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. (1.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 

preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, un 
colţ a fost medaliat, preţ negoci-
abil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele 
vechi. Aștept oferte. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Vând mini colecţie de poze 
alb/negru, cu actori, stare bună. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze 
vechi, insigne românești, fanioa-
ne, fotbaliști, medalii, decoraţii, 
fotografi i, cer și ofer seriozitate. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (6.7)

¤ 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 (6.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, 
medalii, decoraţii, fotografi i, cer 
și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, îmi caut jumătatea ini-
mii. Iubește, ca să fi i iubită.
Aștept telefoane la 0752-362823. 
(4.7)

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie lemne 
pentru foc. Aștept telefoane la 
0742-020301. (3.7)

¤ Caut un om cu sufl et care ar 
putea dona o mașină veche sau 
2o rulotă. Dormim în piaţă (soţia 
cu handicap 2). Mulţumim. Tel. 
0752-362823. (4.7)

¤ Donez grătar confecţionat din 
fi er forjat. Informaţii la tel. 
0745-569336. (6.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

PIERDERI

¤ Subscrisa ART EUROCONT DE-
SIGN SRL cu sediul în Cluj Na-
poca, str. Gârbău, nr. 16, Scara 
III, Etaj 1, ap. 62, jud. Cluj, 
J12/2988/2007, CUI 
22049684, declară pierdut cer-
tificatul de înregistrare seria B 
nr. 1179774 emis de ORC de 
pe lângă Tribunalul Cluj, pre-
cum și două certificate consta-
tatoare cu nr. 
53509/30.04.2009. Le declar 
nule. (1.1)

¤ PĂCURAR RADU VASILE P.F.A. 
cu sediul pe str. Eroilor nr. 188, 
Bl. C4, ap. 9, loc. Florești, având 
C.U.I. 19731397, declar pierdut 
certifi catul constatator emisîn te-
meiul art. 17, alin. (1), lit c) din 
Legea nr. 359/2004. Se declară 
nul. (1.1)

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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Cursuri acreditate pentru coafor

La Ciao Bella Academy punem la dispozitie cele mai 
bune materiale de studiu pentru a face din pasiunea ta 
pentru coafor o meserie de succes.

Credem ca educarea, motivarea si perfectionarea studentilor 
nostri prin insusirea celor mai noi si apreciate tehnici la nivel 
mondial face diferenta pentru dezvoltarea profesionala.

De aceea oferim studentilor nostri posibiltatea de a invata 
din situatii reale din salon, urmand un curs a carui structura 
este special conceputa pentru pregatirea ca viitor specialist.

Teoria si practica vor fi  sustinute de Trainer si 
Formator Mihaela VODNAR

Detalii si inscrieri: telefon: 0746 723 505 – Mihaela Vodnar
Facebook: www.facebook.com/CiaoBellaRo
Site: www.ciabella.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

Suntem o companie cu tradiţie care oferă ajutor 
şi îngrijire la domiciliu.

Căutăm persoane pline de compasiune, dispuse 

să ajute oameni care aleg să trăiască în propria 

casă.

Avem o multitudine de posturi disponibile, 

incluzând schimburi de zi, seară, noapte, precum 

și cele care presupun locuit la domiciliul pacientul.

Oferim programe complete de pregătire 
profesională, asistenţă pentru relocare, maşină, 
precum şi salarii între 16.000 şi 20.000 lire pe an.

De preferat, candidaţii ar trebui să poată vorbi 

și scrie în lima Engleză, să aibă permis de conducere 

și să fi e sensibili la nevoile altora.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi 

pe Emilian Brad la nr. tel. 00447873 859344 sau 

pe Vicky, prin email la adresa 

recruitment@horizonhomecare.co.uk

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Post meridian

13:00 De joi până joi (live)

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Akzente (live)

16:55 Vorbește corect!

17:00 Rezistenţa prin cultură

18:00 Lozul cel mare (live)

18:30 Măria Sa, Pantofarul

Unde-i picior de vienez, acolo-i 
stă capul!

19:00 Exclusiv în România

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:00 Amintiri din infern

21:30 Amintiri din infern

22:00 Poveste imorală

23:10 Eliminaţi-l pe Charley 
Varrick

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Poftiţi pe la noi: Poftiţi 
și dăruiţi

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 iUmor

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)

14:00 Vorbește lumea (live)

16:00 Lecţii de viaţă

17:00 Știrile Pro TV (live)

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV (live)

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Selfi e

PRIMA TV

12:45 Focus Magazin (reluare)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
15:30 Mondenii
16:00 Mondenii
16:30 Focus
17:00 Trăsniţii (reluare)
18:00 Focus
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Operaţiunea Monstrul 
22:30 La TV
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping
12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Güneș
22:30 WOWbiz

LOOK TV

12:30 Sinteza etapei
13:00 Look de campion
14:00 Casa Poporului 
(reluare)
15:30 Fotbal Look (reluare)
16:00 Fotbal Liga I: AFC Astra 
Giurgiu - FC Voluntari (reluare)
18:30 Fotbal Look (reluare)
19:00 Casa Poporului (live)
20:30 Protagoniștii etapei 
(reluare)
21:00 Celebrity
22:00 National Icons
22:30 Poveștile României 
(reluare)
23:30 Sinteza etapei

TBI CREDIT IFN S.A.

acorda CREDITE cu rate fi xe pentru

ANGAJATI si PENSIONARI pana la 75 ani

inf. tel: 0364-401790; 0731 034 915
Cluj-Napoca, Str. Petofi  Sandor (fosta Tutunului) nr. 13

Exemplu reprezentativ: Pentru un credit de nevoi personale în valoare de 10.000 Lei, pe 

o durata de 12 luni, rata anuala a dobânzii este 9,9%, fi xa pe toata perioada derularii creditului, 

comisionul de analiza a dosarului este de 641,75 Lei, iar rata lunara va fi  de 935,08 Lei. 

Dobânda anuala efectiva (DAE) este de 24,14%, iar valoarea totala platibila de împrumutat 

este de 11.221,01 Lei. Oferta este valabila pentru o valoare minima a creditului de 6.000 lei 

si o durata maxima a contractului de credit de 12 luni.

ANUNŢ DE ANGAJARE

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA, 

SUCURSALA CLUJ, constructori de drumuri și căi ferate, 

angajează mecanic auto cu experienţă, 

pentru punct de lucru în Alba-Iulia, atelier mecanic șantier.

Oferim condiţii avantajoase de salarizare, asigurare 

medicală facultativă, tichete de masă.

Telefon de contact: 0730/011969, 0728/137354, de 

luni până vineri între orele 8-18.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. NYGYTRANS PROD COM 
IMPEX S.R.L. cu sediul social în comuna Mărgău, sat 
Mărgău, nr. 415 A, jud. Cluj, Număr de ordine în registrul 
comerţului J12/249/2009, C.U.I. 25066302 că s-a deschis 
procedura de insolvenţă în forma simplifi cată conform 
Hotărârii Civile nr. 1658/25.08.2016, pronunţată de 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 726/1285/2016.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii: 
10 zile de la primirea notifi carii, depunere declaraţii de 
creanţă 10.10.2016; tabel preliminar 21.10.2016; 
contestaţii la tabelul preliminar – 7 zile de la data publicarii 
tabelului preliminar în BPI, soluţionare opoziţii, contestaţii, 
tabel defi nitiv 16.11.2016, orele 8,00.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. ZONIC S.R.L. cu sediul 
social în comuna Negreni, nr. 151, jud. Cluj, Număr de 
ordine în registrul comerţului J12/350/2003, C.U.I. 
15207242 că s-a deschis procedura de insolvenţă în forma 
simplifi cată conform Hotărârii Civile nr. 1652/18.08.2016, 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
672/1285/2016.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii: 
10 zile de la primirea notifi carii, depunere declaraţii de 
creanţă 15.09.2016; tabel preliminar 30.09.2016; 
contestaţii la tabelul preliminar – 7 zile de la data publicarii 
tabelului preliminar în BPI, soluţionare opoziţii, contestaţii, 
tabel defi nitiv 07.11.2016, orele 8,00.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

ANUNŢ PUBLIC

Pop Liana Ruxanda în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. 
Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul Construire ansamblu imobile 
cu funcţiuni mixte, amenajare drumuri de acces, extindere 
reţele, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri 
şi branşamente la utilităţi, operaţiuni notariale, organizare 
şantier, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 336/2015, propus 
a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Frunzișului, f.n., jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 
8.30-16.30, vineri între orele 8.30-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 05.09.2016.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE în data de 3 
octombrie 2016, ora 10,00, proba scrisă, respectiv 5 
octombrie 2016, ora 10,00, interviul, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional asistent în Compartimentul Secretariat, 
Arhivistică și Relaţii Publice.

Condiţii generale de participare la concurs: conform art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţii specifi ce:
¤ studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;

¤ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 20 
de zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul 
Ofi cial, Partea a III-a, la Biroul Juridic-Contencios, Integrare 
Europeană și Resurse Umane din cadrul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Cluj din municipiul Cluj-Napoca, str. 
Aviator Bădescu nr. 7-9, telefon 0264/450406, de unde se pot 
obţine formulare de înscriere, bibliografi a și relaţii suplimentare.

ANUNŢ

RADP CLUJ-NAPOCA 

aduce la cunoștinţa cetăţenilor municipiului 

Cluj-Napoca faptul că, 

începând cu ziua de luni, 

5 septembrie 2016, 

Ştrandul Grigorescu se va închide.

ANUNŢ VÂNZARE

cu negociere directă (pas de supraofertare)
În conformitate cu prevederile art. 118 din Legea 85/2006

PHOENIX OMEGA IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A, jud. Cluj, CIF 26619141, 
Nr. Matricol: 2A0444, în calitate de lichidator judiciar al 
PROARDEAL SRL, societate în faliment conf. Legii nr. 
85/2006, obiect al dosarului nr. 3282/1285/2011 afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, facem public următorul 
anunţ referitor la pasul de supraofertare vânzare negociere 
directă, prev. de art.118 alin 4 din Legea 85/2006:

- În conf. cu hotărârea adunării creditorilor din data de 
31.08.2016, a fost aprobată vânzarea prin negociere 
directă cu cumpărător identifi cat, la preţul de 80.000 euro, 
a imobilului aparţinând PROARDEAL SRL constând în teren 
si constructie, situat în Cluj-Napoca, str. Sitarilor, nr. 56, 
jud. Cluj. Proprietatea imobiliara este inscrisa in Cartea 
Funciara, nr. 259178, nr. topo 20684/1 (terenul), cad: 
C1, topo 20684/1-C1 (casa), cad: C2, topo 20684/1-C2 
(garajul), cad: C3, topo 20684/1-C3 (extindere constructie), 
cad: C4, topo 20684/1-C4 (corp C3 – bucatarie de vara).

Pasul de supraofertare în sumă de 4.000 euro, reprezentând 
5% din preţul de vânzare aprobat de creditori, va putea fi  
oferit de orice potenţial cumpărător, în termen de 30 de zile 
de la data publicării prezentului anunţ, în conformitate cu 
prevederile art.118 alin.4 din Legea 85/2006, prin cerere 
adresată lichidatorului judiciar, cu respectarea celorlalte 
condiţii prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul de 
negociere, noul preţ de vânzare fi ind 84.000 euro. Persoanele 
ce vor fi  interesate să depună oferta de participare la 
supraofertare, vor depune de asemenea o garanţie de 
participare de 10% din valoarea de referinţă, garanţie ce va 
fi  restituită în cazul în care ofertantul nu este declarat câștigător, 
sau va fi  reţinută cu titlu de daune interese în cazul în care 
ofertantul va refuza încheierea tranzacţiei. În cazul în care 
vor fi  depuse și alte oferte în termenul de 30 de zile, lichidatorul 
judiciar le va înainta spre aprobare creditorilor, prin convocarea 
unei ședinţe AGC.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator – 
PHOENIX OMEGA IPURL – telefon/fax 0264/432.603, 
e-mail: offi ce@phoenixomega.ro

în condiţii avantajoase de salarizare, plată 

ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la telefon 021-335.00.11 sau 

0784-290.182, de luni până vineri, 

între orele 09:00-18:00.

AGENȚI 
DE CURĂŢENIE
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Real Madrid nu mai 
face transferuri
În această vară, Real Madrid 
a surprins prin campania li-
niștită de achiziţii. După ce 
și-au obișnuit fanii cu cel pu-
ţin un transfer spectaculos pe 
an, madrilenii n-au fost în 
prim-planul perioadei de 
mercato din acest an. Potrivit 
Digisport, l-au readus doar 
pe Alvaro Morata, de la 
Juventus, în schimbul a 30 de 
milioane de euro, iar preșe-
dintele Florentino Perez 
anunţă că transferurile s-au 
oprit aici pentru gruparea de 
pe Santiago Bernabeu. 
„Avem o echipă spectaculoa-
să, imposibil de îmbunătăţit. 
Îl avem și antrenor pe 
Zidane, care este indispensa-
bil pentru noi. E un sezon 
plin de provocări pentru noi. 
Am cucerit deja Supercupa 
Europei și am câștigat în pri-
mele două etape”, a declarat 
Perez. În afara lui Morata, 
Real Madrid a mai plătit câte 
cinci milioane de euro în a-
ceastă vară pentru doi fotba-
liști folosiţi momentan la 
echipa secundă, Federico 
Valverde și Sergio Diaz.

Dinamo a depus 
memoriu împotriva 
Stelei
Conducătorii lui Dinamo au 
înaintat un memoriu la 
Comisia de Disciplină, con-
form Gazetei, în care s-au 
plâns de faptul că cei de la 
Steaua au interzis abuziv 
dreptul galeriei „câinilor” de 
a desfășura o coregrafie de-
centă pe Arena Naţională, 
una care se dorea o continua-
re a celei de la partida 
Steaua – Manchester City 
0-5, din turul play-off-ului 
UEFA Champions League. 
Atunci, tot pe Arena 
Naţională, câţiva fani din 
Șoseaua Ștefan cel Mare i-au 
păcălit pe conducătorii Stelei 
că sunt suporteri din 
Germania și că vor să facă o 
coregrafie dedicată câștigării 
Cupei Campionilor Europeni, 
eveniment petrecut în urmă 
cu 30 de ani, dar, pe stadion, 
a apărut mesajul „Doar 
Dinamo București”. Cei de la 
Steaua nu au gustat gluma, 
ba chiar au reacţionat imedi-
at și au interzis orice fel de 
coregrafii, cât timp vor orga-
niza meciuri, cel puţin până 
când galeria roș-albaștrilor va 
reveni în peluză.

Un nou record 
mondial la nataţie
Înotătorul rus Vladimir 
Morozov a doborât propriul 
record mondial în proba de 
100 m mixt în bazin scurt (25 
m), cu timpul de 50 
sec.30/100, marţi, în cea 
de-a doua etapă a Cupei 
Mondiale de la Berlin. 
Morozov și-a îmbunătăţit cu 
30/100 propria performanţă 
stabilită vinerea trecută la 
Chartes (50 sec. 60/100), în 
cadrul primei etape a Cupei 
Mondiale. Vladimir Morozov 
a fost autorizat să participe la 
Jocurile Olimpice de la Rio, în 
ciuda prezenţei numelui său 
într-un raport referitor la sis-
temul de dopaj generalizat 
din Rusia. 

Pe scurt

Davide Petrucci a plecat 

luni de la CFR Cluj, marţi 

a fost rândul portughezu-

lui Bruno Guima să îşi ia 

rămas bun de la gruparea 

din Gruia, iar ieri a fost 

rândul lui Antonio 

Jakolis.

Jucătorii CFR Cluj plea-

că pe bandă rulantă. De la 

începutul săptămânii, în fi-

ecare zi câte un fotbalist a 

anunţat că renunţă la echi-

pa din Gruia. Ieri, conduce-

rea CFR Cluj a confirmat la 

Digisport faptul că mijloca-

şul Antonio Jakolis a accep-

tat oferta propusă de Stea-

ua şi va părăsi CFR Cluj. 

„Ne-am înţeles cu Steaua 

pentru transferul lui Jako-

lis, am semnat actele, totul 

e rezolvat. Şi jucătorul a 

semnat contractul, deci de 

azi (ieri – n.red.) este al Ste-

lei. Nu pot să vorbesc des-

pre sume, eu nu am făcut 

asta niciodată. Dar vă daţi 

seama că suma ne-a mulţu-

mit din moment ce am fost 

de acord cu transferul. Pe 

noi ne ajută aceşti bani din 

transferuri, nu considerăm 

că este o pierdere pentru 

club”, a declarat Iuliu Mu-

reşan pentru Agerpres. Su-

ma vehiculată pentru achi-

ziţia lui Jakolis s-ar ridica 

la 350.000 de euro.

Marţi, Gigi Becali, patro-

nul Steaua Bucureşti decla-

ra că el l-a ofertat pe Jako-

lis şi aşteaptă un răspuns. 

„S-ar putea să mai vină un 

fundaş central zilele urmă-

toare. Patru-cinci jucători o 

să aducem. Jakolis vine la 

noi doar dacă acceptă sala-

riul, vrea un salariu cam ma-

re. Eu i-am oferit ceva, da-

că-i convine, bine. Mai sunt 

două zile şi vreau să-i trec 

pe lista UEFA”, a afi rmat Gigi 

Becali.

Guima a confi rmat marţi 

plecare de la CFR Cluj prin-

tr-o postare pe contul său de 

Facebook. „Vă mulţumesc tu-

turor pentru suport, pentru că 

aţi fost mereu alături de mi-

ne. E timpul să închei un nou 

capitol. Nu vă voi uita nicio-

dată. Plec cu gândul împăcat 

că am dat totul pentru CFR 

Cluj. Mă voi întoarce acasă şi 

mă voi gândi la viitorul meu”, 

a scris Guima. Portughezul a 

venit la Cluj în aprilie anul 

trecut.

Italianul Davide Petrucci a 

plecat de la CFR la turcii de 

la Rizespor. Fostul jucător de 

la CFR a fost curtat şi de Di-

namo Bucureşti, dar nu au 

ajuns la nicio înţelegere.

Mijlocaşul Jakolis pleacă de la CFR Cluj la Steaua

Gabriela DRAGOTĂ
sport@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca este unul din 

cele patru oraşe din lume 

care vor găzdui anul vii-

tor Campionatul European 

de Baschet. Sala 

Polivalentă este cea mai 

modernă din toate cele 

patru oraşe organizatoare.

Ieri, pe bulevardul Eroilor, 

în zona Monumentului Memo-

randiştilor a fost dezvelit un 

simbol gigant, de 16 metri lun-

gime şi 4 tone greutate care 

marchează începerea numără-

torii inverse pentru Eurobasket 

2017, a cărui dată de start este 

31 august 2017. Clujenii sunt 

invitaţi să îşi facă selfi euri cu 

simbolul pentru a promova 

Campionatul European de Bas-

chet şi pentru a atrage astfel 

cât mai mulţi turişti la Cluj.

În Sala Polivalentă din Cluj 

vor juca anul viitor cei mai tari 

baschetbalişti din Europa. Aces-

ta este cel mai important eve-

niment sportiv care a avut loc 

vreodată în România. Euro-

basket 2017 va fi  găzduit de 

Cluj-Napoca, Helsinki, Istanbul 

şi Tel-Aviv. „31 august 2016, cu 

un an înainte de Eurobasket, 

cel mai mare eveniment spor-

tiv ce se va organiza în Româ-

nia, lansăm această construc-

ţie gigant concomitent cu cele-

lalte trei ţări organizatoare. 

Avem o construcţie de 16 me-

tri, 4 tone şi această construc-

ţie ne dorim să fi e un punct de 

întâlnire pentru clujeni, să vi-

nă să îşi facă poze, să promo-

veze evenimentul pentru că 

Clujul va fi  cea mai importan-

tă capitală baschetbalistică şi 

sunt sigur că ne vom ridica la 

nivelul aşteptărilor”, a declarat 

Horia Păun, preşedintele Fede-

raţiei Române de Baschet (FRB). 

El a afi rmat despre Sala Poli-

valentă că „este o sală minu-

nată, vor fi  investiţii majore în 

aşa fel încât la nivelul anului 

2017 sala să aibă 10.000 de lo-

curi, dotări de ultimă genera-

ţie, conform reglementărilor Fe-

deraţiei Internaţionale”.

15 milioane lei 
pentru modernizarea 
Sălii Polivalente

Prezent la eveniment, pri-

marul Emil Boc a declarat că 

Sala Polivalentă va fi  moderni-

zată, lucrările urmând să du-

reze şapte luni. „Mâine vom 

avea o hotărâre pe ordinea de 

zi a şedinţei de Consiliu Local, 

care vizează alocarea a 15 mi-

lioane lei pentru tot ce înseam-

nă pregătire, dotare, moderni-

zare Sală Polivalentă (gradene 

suplimentare, locuri suplimen-

tare, locuri la consolă la nive-

lul trei, ecrane, dispozitive etc) 

pentru a se ajunge la peste 

9.000 de locuri astfel încât Cam-

pionatul European de Baschet 

să fi e organizat în cele mai bu-

ne condiţii la Cluj aşa cum 

ne-am angajat la Munchen în 

prezentarea publică făcută de 

România”, a spus Boc.

Proiectarea pentru moderni-

zarea Sălii Polivalente va dura 

o lună, iar lucrările şapte luni.

Polivalenta din Cluj, 
cea mai modernă

Horia Păun a subliniat că Po-

livalenta este cea mai modernă 

din cele patru oraşe care găz-

duiesc Eurobasket. „Nu puteam 

să participăm la selecţia pentru 

organizare dacă nu aveam o sa-

lă de capacitatea celei din Cluj. 

Sala din Cluj este cea mai mo-

dernă şi cea mai nouă din cele 

patru ţări organizatoare, trebu-

ie să lucrăm puţin doar la mă-

rirea capacităţii, în rest dotările 

actuale sunt de ultimă genera-

ţie ce întrunesc cerinţele Fede-

raţiei Internaţionale”, a afi rmat 

preşedintele FRB.

Misiune foarte grea 
pentru naţionala 
României

Echipa naţională a Români-

ei nu se ridică la nivelul gigan-

ţilor baschetului european, dar 

cu toate acestea antrenorul spu-

ne că trebuie să iasă cu frun-

tea sus din acest campionat. 

„Suntem fericiţi că vom parti-

cipa la acest campionat euro-

pean, însă suntem conştienţi 

că este o responsabilitate foar-

te mare. Ne va fi  foarte greu 

pentru că noi nu jucăm în mod 

constant cu forţe ale baschetu-

lui european care vor veni cu 

siguranţă la Cluj, la anul. Ne 

va trebui un timp să ajustăm 

ca să putem juca la acel nivel. 

Eu sper ca această ajustare să 

fi e cât mai rapidă şi să oferim 

spectatorilor şi iubitorilor de 

baschet din România o presta-

ţie cât mai bună ca să ieşim cu 

fruntea sus şi vulturii să zboa-

re”, a declarat Marcel Ţenter, 

antrenorul echipei naţionale de 

baschet.

Vânzarea biletelor va înce-

pe la sfârşitul lunii septembrie.

La Cluj, a început numărătoarea 
inversă pentru Eurobasket 2017
Un simbol gigant a fost dezvelit, ieri, pe bulevardul Eroilor, pentru a marca faptul 
că mai este fix un an până la debutul Eurobasket 2017.

La dezvelirea simbolului gigant au participat reprezentanti ai autoritatilor locale si baschetului national
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