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ACTUALITATE

Clujul se pregăteşte 
de sărbătoare
Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat, 
marţi, alocarea a aproape 300.000 de lei 
pentru manifestările care vor fi  organizate 
de 1 Decembrie şi Revelionul 2018. Pagina 3

ECONOMIE

Split TVA generează 
costuri suplimentare 
pentru firme
Guvernanţii nu au evaluat costurile noii 
măsuri, atrag atenţia economişii.  Pagina 2

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

Se întâmplă în secolul 21: mai mulţi elevi ai unui liceu din Cluj 
au fost trimişi acasă pentru că aveau părul lung sau barbă. Pagina 3

ACTUALITATE

Medicii şi profesorii pot obține 
locuinţe ANL şi după 35 de ani

SĂNĂTATE

Prietenii imaginari ai copiilor nu indică 
o problemă, spun specialiştii

Plenul Senatului a adoptat, 
marţi, un amendament potrivit că-
ruia, pe lângă medicii rezidenţi şi 
medicii specialişti, şi cadrele didac-
tice să poată depune cereri pentru 
repartizarea locuinţelor construite 
prin programele ANL şi după îm-
plinirea vârstei de 35 de ani.

„Prin excepţie de la prevede-
rile art. 8 alin (1), medicii rezi-
denţi şi medicii specialişti pot de-
pune cereri pentru repartizarea 
locuinţelor construite prin pro-
gramele ANL şi după împlinirea 
vârstei de 35 de ani”, potrivit 
amendamentului adoptat cu 90 
de voturi „pentru”, 0 abţineri şi 
0 voturi „împotrivă”.

Iniţial, în Comisia pentru Ad-
ministraţie Publică şi Organiza-
rea Teritoriului a fost aprobat un 
amendament la proiectul de le-
ge, astfel că medicii rezidenţi şi 
medicii specialişti pot depune 
cereri pentru repartizarea locu-
inţelor construite prin programe-

le ANL şi după ce împlinesc vâr-
sta de 35 de ani.

Marţi, în plenul Senatului, 
senatorul PSD Ecaterina Andro-
nescu a propus ca amendamen-
tul să fi e completat cu cadrele 
didactice, atât profesorii, cât şi 
învăţătorii şi educatorii, astfel 
că şi aceştia vor putea depun-
de cereri pentru repartizarea lo-
cuinţelor construite prin progra-
mele ANL şi după împlinirea 
vârstei de 35 de ani.

Senatorii au votat Proiectul de 
lege privind aprobarea Ordonan-
ţei Guvernului nr.28/2017 pentru 
completarea art.6 din Legea 
nr.152/1998 privind înfi inţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locu-
inţe, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri de aplicare a aceste-
ia cu 89 de voturi pentru, 0 abţi-
neri şi 0 voturi „împotrivă”.

În cazul acestui proiect de 
lege, Senatul este prima came-
ră sesizată.

Cele mai recente studii in-
dică faptul că prietenii imagi-
nari nu indică o problemă, ba 
dimpotrivă. Studiile arată că 
aceştia aduc benefi cii dezvol-
tării inteligenţei copilului

Prietenii imaginari sunt to-
varăşii de copilărie ai multo-
ra. Conform unui studiu reali-
zat în 2004, aproape 65% din-
tre copii au avut un prieten 
imaginar până la vârsta de 7 
ani. Deşi unii părinţi văd în 
acest lucru un motiv de îngri-
jorare, studiile efectuate în ul-
timul deceniu arată că priete-
nii copilăriei sunt doar un pro-
dus al imaginaţiei bogate.

„Desigur, mulţi părinţi din 
ziua de astăzi se sperie atunci 
când îşi văd copilul că vorbeş-
te cu cineva care nu este aco-
lo”, a precizat Ansley Gilpin, 
psiholog la institutul Knowledge 
ind Development (KID) al Uni-
versităţii din Alabama.

Cercetătorii au descoperit 
că aceşti copii cu prieteni ima-
ginari sunt mai pregătiţi să se 
descurce în relaţiile adevăra-
te din timpul vieţii, scrie Cu-
riosity.

Un studiu din 2013 publicat 
în Journal of Experimental 
Child Psychology a analizat 
modul în care prietenii imagi-
nari infl uenţează monologul, 
vorbitul cu sine al copilului, 
despre care se ştie că îmbună-
tăţeşte capacităţile cognitive. 
Aşa cum era de aşteptat, cei 
cu prieteni imaginari au mai 
mult monolog decât cei fără.

Totuşi, conform cercetăto-
rilor, nu se poate vorbi de o 
relaţie directă. „Nu este ade-
vărat că toţi copiii inteligenţi 
creează prieteni imaginari şi 
nici că doar cei foarte inteli-
genţi îi creează”, a adăugat 
Marjorie Taylor, cercetător în 
psihologie.
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ŞŞcoala te vrea tuns !

Problema gunoaielor, 
la cote tragicomice
Consiliul Judeţean Cluj se bâlbâie în problema 
gunoaielor de la Pata Rât. Pagina 4

EXACT CA PE VREMEA LUI CEAUŞESCU



Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băișoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz 928
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăști) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăștur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someșeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăștur
0264-480.627
Primăria Mărăști
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someșeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul local 0264-503.300
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile
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Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
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Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
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Autocar cu elevi, 
condus de un bărbat 
din Gherla, implicat într-un 
grav accident în Bihor

Un autocar cu elevi, condus de un bărbat 
din Gherla, a fost implicat într-un accident 
de circulaţie pe raza localităţii bihorene 
Topa de Criș. Mai multe persoane au fost 
rănite. Un autocar plin cu elevi, condus de 
un bărbat din Gherla, a fost implicat într-un 
accident de circulaţie pe raza localităţii bi-
horene Topa de Criș. Mai multe persoane 
au fost rănite, potrivit dej24.ro. Duminică, 
15 octombrie, în jurul orei 14:50, pe DN1, 
pe raza localităţii bihorene Topa de Criș, o 
femeie de 61 de ani, din municipiul 
Oradea, în timp ce conducea un autoturism 

pe o stradă lăturalnică, la pătrunderea pe 
DN1 nu a acordat prioritatea de trecere 
unui autocar condus regulamentar, pe di-
recţia Oradea – Cluj-Napoca, de un bărbat 
de 31 de ani, din localitatea Gherla, judeţul 
Cluj, acroșându-l. În urma accidentului ruti-
er, orădeanca de 61 de ani care conducea 
autoturismul a suferit multiple leziuni, pen-
tru îngrijirea cărora a fost internată în spi-
tal. De asemenea, o femeie de 66 de ani, 
din Oradea, pasageră în autoturism și un 
minor de 13 ani, pasager în autobuz, au 
suferit leziuni ușoare. Poliţiștii rutieri conti-
nuă cercetările pentru stabilirea cu exactita-
te a împrejurărilor și cauzelor producerii ac-
cidentului.

Tânăr reţinut de poliţişti 
pentru furt dintr-un 
autoturism
Poliţiștii au reţinut un tânăr cercetat pentru 
comiterea unui furt dintr-un autoturism 
parcat pe raza municipiului Cluj-Napoca. La 
data de 16 octombrie a.c., în urma proba-
toriului administrat, poliţiștii de investigaţii 
criminale din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca-Secţia 7 Poliţie au reţinut, pen-
tru 24 de ore, un tânăr, de 18 ani, din 
Cluj-Napoca, bănuit de comiterea unui furt 
din autovehicul. „Conform cercetărilor efec-

tuate, la data de 30 iulie a.c., pe timp de 
noapte, tânărul ar fi  sustras 400 de lei și un 
telefon mobil dintr-un autovehicul parcat 
pe strada Streiului, din Cluj-Napoca. Acesta 
ar fi  reușit să pătrundă în interiorul autotu-
rismului prin efracţie”, spun reprezentanţii 
IPJ Cluj. Poliţiștii continuă cercetările pentru 
documentarea întregii activităţi infracţiona-
le a tânărului.

Şofer prins cu o alcoolemie 
record la 8.00 dimineaţa
Poliţiștii au prins în trafi c un șofer care con-
ducea mașina având o alcoolemie record. 
La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 
08:00, poliţiștii din cadrul Poliţiei munici-
piului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au identi-
fi cat un bărbat, de 60 de ani, din 
Cluj-Napoca, în timp ce conducea un auto-
vehicul, afl ându-se sub infl uenţa alcoolului. 
Potrivit poliţiștilor, bărbatul a fost depistat 
conducând pe strada strada Donath, din 
Cluj-Napoca. În urma testării cu aparatul 
etilotest, a rezultat o concentraţie de peste 
1,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Acestuia i-au fost recoltate mostre biologice 
pentru stabilirea gradului de alcoolemie în 
sânge. În cauză se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracţiunii de conducerea 
unui vehicul sub infl uenţa alcoolului, faptă 
prevăzută de Codul penal.

Pe scurt

Reprezentanţii IMM-urilor 

susţin că soluţia de plată 

a TVA-ului într-un cont 

dedicat – Split TVA – 

generează costuri supli-

mentare pentru fi rme şi 

va afecta activitatea şi 

supravieţuirea acestora.

„Varianta actuală a Split 

TVA generează costuri supli-

mentare la nivelul IMM-uri-

lor, iar aceste costuri nu au 

fost evaluate înainte de a se 

emite această OUG care afec-

tează activitatea şi supravie-

ţuirea IMM-urilor, pentru că 

nivelul de câştig din imple-

mentarea Split TVA la nivelul 

IMM-urilor este nesemnifi ca-

tiv. Astăzi avem 850.000 de 

fi rme în România, din care 

400.000 sunt plătitoare de 

TVA. Dar din acestea, 50.000 

sunt contribuabili mari şi mij-

locii, iar restul sunt fi rme mi-

ci şi mijlocii care se confor-

mează la plata TVA-ului. Noi 

discutăm că efectul Split 

TVA-ului se referă strict la ce-

ea ce se declară şi cât se în-

casează. Efortul pentru a re-

cupera o sumă este mult mai 

mare faţă de cât se recuperea-

ză din neplata la termen a u-

nei TVA. Split TVA va afecta 

IMM-urile din punct de vede-

re al birocraţiei, va genera cos-

turi suplimentare de salariza-

re pentru evidenţa şi realiza-

rea acelor plăţi, pentru prelu-

crarea contabilă, în primul 

rând şi pentru modul de de-

clarare. Toate acestea vor fi  

nişte costuri pe care le pui în 

mod artifi cial, fără un efect 

real asupra activităţii lor”, a 

declarat vicepreşedintele Con-

siliului Naţional al Întreprin-

derilor Private Mici şi Mijlo-

cii din România, Dan Mure-

şan potrivit Mediafax.

Potrivit acestuia, din par-

tea IMM-urilor se propune ri-

dicarea plafonului de plată de 

TVA, care să nu mai fi e de 

220.000 de lei, ci să fi e unde-

va la 200.000 de euro, astfel 

că, automat, foarte multe fi r-

me vor scăpa de stresul co-

lectării şi deducerii TVA.

„Nici nu se mai pune pro-

blema unei evaziuni fi scale în 

domeniul TVA-ului, dacă a-

ceste fi rme nu mai pot să op-

teze să nu fi e plătitoare de 

TVA. A doua măsură impor-

tantă pe care o vedem este 

implementarea taxării inver-

se, care presupune să nu mai 

circule TVA-ul, ci doar pe hâr-

tie, şi asta nu mai generează 

acea tentaţie de a-şi însuşi ci-

neva TVA-ul în mod fraudu-

los. O altă măsură este extin-

derea impozitării veniturilor 

şi în alte zone sau domenii în 

care, deocamdată, statul nu 

şi-a extins braţele ca să taxe-

ze efectiv ceea ce se poate ta-

xa pentru o economie în for-

mare, pentru că noi, în Româ-

nia, suntem într-o economie 

în formare, nu suntem într-o 

economie matură”, a spus vi-

cepreşedintele Consiliului Na-

ţional al Întreprinderilor Pri-

vate Mici şi Mijlocii din Ro-

mânia.

Potrivit acestuia, prin Split 

TVA, care este un sistem de 

monitorizare fi scală, sunt mo-

difi cate comportamentele fi s-

cale al multor oameni într-un 

mediu unde nu există sistem 

bancar la dispoziţie în orice 

moment, nu există un sistem 

de telecomunicaţii foarte bi-

ne dezvoltat, astfel că se în-

cearcă adaptarea unui sistem 

care nu se poate aplica uni-

form la nivelul ţării.

Dan Mureşan susţine că 

OUG privind Split TVA ar tre-

bui îmbunătăţită în cadrul 

dezbaterilor din Parlament, în 

condiţiile în care piaţa spune 

că o astfel de măsură nu ar 

funcţiona corect.

Split TVA generează costuri 
suplimentare pentru firme
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici 
şi Mijlocii din România, Dan Mureşan, a declarat, marţi, la Cluj 
că guvernanţii nu au evaluat costurile noii măsuri.

Varianta actuală a Split TVA generează costuri suplimentare la nivelul IMM-urilor

FIRME

850.000
de fi rme sunt în România, din care 400.000 
sunt plătitoare de TVA
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Mai mulţi elevi de clasele a 

11-a şi a 12-a de la Liceul 

Greco-Catolic „Inochentie 

Micu” Cluj-Napoca au fost 

scoşi, marţi, din clasă şi 

din şcoală de către direc-

tor, pe motiv că aveau 

părul lung sau barbă. Ei au 

fost trimişi să se tundă sau 

să se bărbierească.

„Astăzi (n.red ieri) eram la 

ora de chimie, stăteam liniştit 

şi îmi vedeam de treaba mea, 

deodată intră marele Dom' Di-

rector la mine în clasă. Din ca-

uza părului meu «indecent de 

lung» am fost scos de la oră, 

ajungând în curte mă afl u ală-

turi de încă 20-25 de elevi din 

şcoală (băieţi) cu păr lung sau 

barbă aşteptând să fi m scoşi din 

şcoală. Da, aţi citit bine, pentru 

că avem părul lung sau barbă 

am fost scoşi din perimetrul li-

ceului.

Mă bucur că trăiesc într-o 

comunitate unde se promo-

vează creativitatea şi libera 

exprimare, de asemenea mă 

bucur că exista Legea Învăţă-

mântului, şi citez Legea edu-

caţiei naţionale nr. 1/2011

Art 2/1. «Legea are ca vizi-

une promovarea unui învăţă-

mânt orientat pe valori, crea-

tivitate, capacităţi cognitive...»

Art 2/3. «Idealul educaţio-

nal al şcolii româneşti constă 

în dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualită-

ţii umane, în formarea perso-

nalităţii autonome şi în asuma-

rea unui sistem de valori care 

sunt necesare pentru împlini-

rea şi dezvoltarea personală...»

Art 2/4. «Statul asigură 

cetăţenilor României drep-

turi egale de acces la toate 

nivelurile şi formele de în-

văţământ preuniversitar şi 

superior, precum şi la învă-

ţarea pe tot parcursul vie-

ţii, fără nicio formă de dis-

criminare.»

Art 2/7. «În România învă-

ţământul constituie prioritate 

naţională.»

Art 3. Principiile care gu-

vernează învăţământul preu-

niversitar şi superior, cât şi 

învăţarea pe tot parcursul vie-

ţii din România sunt:

a) principiul echităţii – în ba-

za căruia accesul la învăţare se 

realizează fără discriminare;

c) principiul relevanţei – în 

baza căruia educaţia răspun-

de nevoilor de dezvoltare per-

sonală şi social-economice;

Singurul lucru pe care pot 

să îl spun, e că mă bucur că 

am ajuns în secolul XXI un-

de capacitatea ta psihică în-

că este determinată după 

cum te îmbraci respectiv 

cum arăţi”, a scris, marţi, 

pe o reţea de socializare, Tu-

dor Helgiu, elev al Liceului 

Greco-Catolic „Inochentie 

Micu” Cluj-Napoca.

Acuzaţi că nu respectă 
regulamentul

Directorul Liceului Lice-

ului Greco-Catolic „Inochen-

tie Micu” Cluj-Napoca, Pe-

trică Daniel Tintelecan, a de-

clarat că elevilor li s-a cerut 

să respecte regulamentul şco-

lar în ceea ce priveşte ţinu-

ta capilară.

„Tudor Helgiu are o frizu-

ră exagerată pentru regula-

mentul nostru şcolar şi i-am 

cerut să se conformeze. În 

aceeaşi situaţie au fost mai 

mulţi elevi de clasele a XI-a 

şi a XII-a şi i-am trimis să se 

tundă sau să îşi radă barba, 

iar unii s-au conformat şi s-au 

întors la ore. De la începutul 

anului şcolar şi într-un careu 

pe care l-am avut săptămâna 

trecută, am ridicat această 

problemă a ţinutei capilare, 

iar azi am intrat în clase şi 

am constatat cu neplăcere că 

mulţi elevi nu s-au confor-

mat prevederilor din regula-

mentul nostru şcolar. Le-am 

cerut să respecte regulamen-

tul intern, dar nu i-am sanc-

ţionat, nu au fost puşi ab-

senţi”, a spus Tintelecan, ci-

tat de Mediafax.

Trimisă acasă 
„să adopte o ţinută 
capilară adecvată”

Acesta a precizat că prin-

tre elevi a căror frizură nu co-

respunde regulamentului se 

numără şi o fată care „are toa-

te culorile în părul ei” şi ca-

re a fost trimisă să şi-o aran-

jeze şi să adopte o ţinută ca-

pilară adecvată.

„I-am cerut să adopte o sin-

gură culoare la păr”, a preci-

zat directorul.

Petrică Daniel Tintelecan 

a menţionat că dacă mier-

curi va descoperi elevi care 

nu s-au conformat şi vin cu 

păr lung şi cu barbă nu vor 

fi  primiţi la ore, iar părinţii 

lor fi  convocaţi la şcoală.

Purtătorul de cuvânt al 

ISJ Cluj, Andreea Coroian 

Goldiş, a declarat, la rândul 

său că elevilor li s-a atras 

atenţia în repetate rânduri 

că trebuie să-şi aducă ţinu-

ta la o formă conformă cu 

regulamentul, pentru că es-

te vorba despre un liceu con-

fesional, teologic.

„Este vorba despre regula-

mentul de ordine interioară 

al liceului respectiv, pe care 

l-au luat la cunoştinţă atât pă-

rinţii, cât şi elevii la începu-

tul anului şcolar. Elevilor li 

s-a atras atenţia în repetate 

rânduri că trebuie să-şi adu-

că ţinuta a o formă conformă 

cu regulamentul, pentru că 

vorbim despre un liceul con-

fesional, teologic. Elevii au 

fost trimişi să meargă acasă 

şi să îşi aducă ţinuta la for-

ma potrivită şi să revină mier-

curi la şcoală conform a ce-

ea ce regulamentul şcolii de-

fi neşte ca ţinută adecvată. Nu 

a fost o formă de sancţiune, 

astfel că nu se va ajunge la 

scăderea notei la purtare”, a 

spus Coroian Goldiş.

Aceasta a susţine că nu a fost 

vorba despre un comportament 

abuziv al conducerii şcolii.

Ca pe vremea lui Ceauşescu:
elevi trimişşi cu forțța la tuns !
Elevi ai unui liceu din Cluj, trimişi acasă pentru că aveau părul lung sau barbă.

Mai mulți elevi de la Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca au fost scoși de la ore pe motiv 
că au o frizură exagerată pentru regulamentul şcolar

Tudor Helgiu a fost acuzar că are un păr „indecent de lung”

Spectacole multimedia de 

lasere şi show de lumini 

de 300.000 lei, de 1 

Decembrie şi Revelion.

Consiliul Local Cluj-Napo-

ca a aprobat, marţi, alocarea 

a aproape 300.000 de lei pen-

tru manifestările care vor fi  

organizate de 1 Decembrie şi 

Revelionul 2018, care preve-

de, printre altele, realizarea 

unor spectacole multimedia 

de lasere şi a unor show-uri 

de lumini.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au declarat, 

marţi, că municipalitatea îşi 

propune să marcheze anul 

2018, când se împlinesc 100 

de ani de la Marea Unire, prin-

tr-o serie de manifestări cul-

tural – artistice speciale.

„Trecerea în anul 2018 es-

te un moment simbolic nu 

doar pentru Cluj-Napoca, ci 

pentru toată România, acest 

eveniment reprezentând star-

tul pentru sărbătorirea a 100 

de ani de la Marea Unire. Pri-

măria Cluj-Napoca îşi propu-

ne să marcheze acest an sim-

bolic printr-o serie de mani-

festări cultural – artistice spe-

ciale”, au spus sursele citate.

Potrivit acestora, Consiliul 

Local Cluj-Napoca a aprobat 

alocarea a aproape 300.000 

de lei pentru manifestările ca-

re vor fi  organizate cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Naţionale a 

României, 1 Decembrie, şi a 

Revelionului 2018.

Primăria pregăteşte realiza-

rea unor spectacole multime-

dia de lasere sincronizate pe o 

coloană sonoră, estimate la 

150.000 de lei, realizarea unor 

show-uri de lumini – 45.000 de 

lei şi spectacole artistice susţi-

nute de artişti de talie naţiona-

lă – 80.000 de lei.  (Mediafax)

Clujul se pregăteşte de sărbătoare

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj 

anunţă faptul că, înce-

pând din16 octombrie 

2017, o nouă platformă 

de staţionare aeronave, 

Apron 2, a devenit ope-

raţională.

„Obiectivul de investiţii 

a fost necesar a fi realizat 

pentru a face faţă traficu-

lui aerian în continuă creş-

tere înregistrat în ultimii 

ani pe Aeroportul Interna-

ţional Cluj.

Noua platformă de staţi-

onare aeronave, are o supra-

faţă totală de peste 20.000 

mp şi asigură 3 poziţii de 

staţionare aeronave de ca-

tegoria C (Airbus A321 / Bo-

eing B738)”, spun reprezen-

tanţii aeroportului.

Investiţia în acest nou 

obiectiv de infrastructură a 

fost fi nanţată din surse pro-

prii ale Aeroportului Inter-

naţional Cluj şi va asigura 

dezvoltarea trafi cului aerian 

pentru anii care urmează.

O nouă platformă de staţionare 
aeronave la Aeroportul Cluj
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PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) 
organizează în data de 25 octombrie 2017, „Ziua porţilor 
deschise“ la Camerele Notarilor Publici, sediile principale şi 
sediile secundare judeţene, precum şi la sediul Uniunii Naţionale 
a Notarilor Publici din România.

Plecând de la proiectul iniţiat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
“Ziua porţilor deschise”, Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) a luat 
iniţiativa organizării anuale a Zilei porţilor deschise, în 25 octombrie, dată ce coincide cu 
Ziua Justiţiei Europene. Evenimentul urmează să fi e organizat de toate notariatele din 
Uniunea Europeană.

În această conjunctură, UNNPR organizează, în data de 25 octombrie 2017, “Ziua 
porţilor deschise“ împreună cu Camera Notarilor Publici CLUJ.

Cu prilejul acestui eveniment notarii publici vor oferi publicului informaţii gratuite pe 
teme notariale.

Consultanţa juridică în materie notarială poate să privească aspecte/problematici din: 
procedura succesorală notarială, lichidarea pasivului succesoral, procedura divorţului, 
redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, autentifi carea înscrisurilor, legalizarea copiilor 
de pe înscrisuri, efectuarea și legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, 
numirea custodelui sau a curatorului special, primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor 
și a documentelor prezentate de părţi, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri 
sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral.

Acţiunea „Ziua porţilor deschise“ se va desfăşura la Camerele Notarilor Publici, sediile 
principale și sediile secundare judeţene, precum și la sediul Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România.

Programul de acordare a consultaţiilor va fi  între orele 9.00 şi 13.00.
Sediile la care va avea loc acţiunea “Ziua porţilor deschise” în cadrul Camerei Notarilor 

Publici CLUJ sunt:
- Sediul principal din mun. Cluj –Napoca: str. I.B.Deleanu nr.72, jud. Cluj.
- Sediu secundar din mun. Baia-Mare, jud. Maramures:B-dul Traian nr.4A, sc.A, ap.1
-  Sediu secundar din mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud:str. Tudor Vladimirescu nr.22, 

sc.D, ap.36.
- Sediu secundar din mun. Zalau, jud. Salaj:str.Ghe. Doja nr.5, bl.16, ap.4, jud. Salaj
Lista completă a sediilor la care se va acorda consultanţă, precum și adresele acestora, 

o puteţi găsi accesând site-ul UNNPR http://www.uniuneanotarilor.ro/

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
General Berthelot nr. 41, sector 1, cod 010164, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Tel. +(40)21-313.99.20; 021-313.99.23; 021-313.99.37; 021-313.99.41
Fax: +(40)21-313.99.10
Email: secretariat@unnpr.ro
http://www.uniuneanotarilor.ro/

Camera Notarilor Publici CLUJ
CLUJ-NAPOCA, STR I.B. DELEANU NR.72, JUD CLUJ
TELEFON: 0264-414814
FAX: 0264-403325

Consiliul Judeţean Cluj a 

transmis ieri un comuni-

cat de presă în care acuză 

că prefectul ar fi  instru-

mentul politic al PSD, de 

sabotaj la adresa CJ pe 

problema gunoaielor.

„A trecut o săptămână de-

ja de când am retrimis docu-

mentele şi noua cerere pen-

tru convocarea Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă. Încă nimic, deşi toa-

tă lumea reclama urgenţa (…). 

Fac apel la raţiune, în al 12-lea 

ceas, ca prefectul să convoa-

ce de urgenţă CJSU pentru de-

clararea stării de alertă, să la-

se deoparte maşinaţiunile po-

litice”, se arată în comunicat.

La scurt timp a venit şi re-

plica Prefecturii, care a trans-

mis şi a acuzat tocmai Con-

siliul Judeţean Cluj că a ce-

rut nedeclararea stării de aler-

tă în zonă, Noi ce să mai în-

ţelegem?

Prefectura a ataşat şi foto-

grafi a acelei adrese. „Subiect: 

amânarea declarării stării de 

alertă pentru evenimentele de 

la depozitul Pata Rât”, scrie 

în document.

„Ne exprimăm profundul 

regret asupra situaţiei deri-

zorii în care domnul Preşe-

dinte al Consiliului Judeţean 

Cluj aruncă atribuţiile şi ac-

tivităţile instituţiilor membre 

ale Comitetului Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă Cluj 

(CJSU).

La Şedinţa Extraordinară 

a Comitetului Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă Cluj 

din data de 6 octombrie 2017 

au fost invitaţi să participe 

toţi senatorii şi deputaţii a-

leşi în circumscripţia electo-

rală nr. 13 – judeţul Cluj, in-

diferent de apartenenţa poli-

tică a acestora, la şedinţă lu-

ând parte reprezentanţi ai 

USR, ALDE şi PSD.

În cadrul şedinţei CJSU din 

data de 6 octombrie 2017 s-a 

evaluat solicitarea Consiliului 

Judeţean Cluj (act nr. 

25275/05.10.2017) privind de-

clararea stării de alertă la ni-

velul depozitului neconform 

de deşeuri Pata Rât, ca uma-

re a producerii alunecării de 

teren din 22.07.2017, hotărân-

du-se amânarea luării unei 

decizii. Dorim să reamintim, 

pe această cale, domnului Pre-

şedinte, că decizia amânării 

evaluării unei asemenea opor-

tunităţi până în momentul în 

care Consiliul Judeţean Cluj 

va aduce completările nece-

sare şi elocvente pentru de-

clanşarea procedurilor s-a re-

alizat la solicitarea Consiliu-

lui Judeţean Cluj.

Transmitem acelaşi apel la 

raţiune, în al 12-lea ceas, dom-

nului Preşedinte, dat fi ind 

faptul că mesajul transmis 

prin comunicatul de presă 

menţionat este manipulator, 

se arată în comunicatul de 

presă transmis de Prefectura 

Cluj”, se arată în comunica-

tul Prefecturii.

Problema gunoaielor, 
la cote tragicomice
Consiliul Județean Cluj se bâlbâie în scandalul 
poluării de la Pata Rât.

Liderul PSD Liviu 

Dragnea a fost solicitat, 

marţi, să comenteze 

informaţia apărută „pe 

surse” în presă, referi-

toare la faptul că premi-

erul Mihai Tudose i-ar fi 

solicitat demisia în 

CExN, că aceasta nu este 

o informaţie, ci o „min-

ciună” şi o „prostie”.

„Asta nu este o informa-

ţie – îmi cer scuze, dar nu 

pot să mă abţin – este o min-

ciună şi o prostie. Acolo au 

fost o sută de inşi, în sala 

aia. Nu mi-a cerut nimeni 

demisia”, a spus Dragnea.

El a arătat că nu s-a pus 

problema demisiei sale nici 

în discuţia restrânsă cu Tu-

dose şi alţi lideri PSD.

„Nu am avut o discuţie 

restrânsă... Ba da, am avut, 

dar nu s-a pus problema as-

ta”, a precizat Dragnea.

Întrebat dacă el le-a 

transmis colegilor că ar fi 

dispus să îşi dea demisia, 

liderul PSD a răspuns: 

„V-am spus şi vouă: dacă 

sunt instituţii foarte deran-

jate şi încep să fie dispe-

rate că obsesia lor nu se 

materializează, pot să plec 

şi din ţară, să mă evapor. 

Dar eu am o răspundere fa-

ţă de partid şi am văzut, 

încă o dată, mai intens de-

cât până acuma, o susţine-

re profundă din partea par-

tidului”.

Dragnea dezminte informaţia 
că i s-ar fi cerut demisia în CExN: 
O minciună şi o prostie
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Gustul şi mirosul influ-

enţează în mod hotărâ-

tor plăcerea de a mânca. 

Cu toate că se spune că 

are gust bun, simţul 

gustului este mai puţin 

important decât cel 

olfactiv.

Papilele gustative pot recu-

noaşte 5 gusturi de bază – 

dulce, sărat, amar, acru şi 

umami (cuvânt japonez care 

este asociat cu savoarea cpri-

nii sau a ciupercilor). Cu toa-

te acestea, aromele pe care le 

experimentăm atunci când 

bem sau mâncăm nu sunt a-

tât de simple. La fel ca cele-

lalte simţuri, gustul poate fi  

manipulate de anumiţi factori 

care nu se afl ă sub controlul 

nostru.

80% dintre aromele pe ca-

re le gustăm vin de la simţul 

mirosului, de aceea există o 

legătură între aromă şi apetit.

Mirosul mâncărurilor stimu-

lează apetitul.

Simţul gustului

Recunoaşte substanţe chi-

mice organice şi anorganice, 

care la mestecare se dizolvă 

în salivă. Putem diferenţia 

gusturile dulce, acru, sărat şi 

amar.

Psihologia simţului 
gustativ

Suprafaţa limbii are nume-

roase protuberenţe ( papile). 

Papilele fi liforme , mai sub-

ţiri, servesc simtului tactil. 

Pe pereţii laterali ai papilelor 

mai mari se afl ă aproximativ 

4000 de muguri gustativi. Ei 

conţin celule senzoriale care 

recunosc cele patru tipuri de 

gusturi. Acestea sunt perce-

pute cu intensitate aproxima-

tiv egală pe întreaga limbă. 

Substanţele gustative ajung 

împreună cu lichidul salivei, 

printr-un por, în mugurele 

gustativ.

De aceea, durează un anu-

mit timp până când gustul 

se formează pe de-a între-

gul. În mugurii gustativi se 

află aproximativ 50 de ce-

lule receptoare, pe ale căror 

peri receptori se află recep-

torii gustativi.

După stimulare au loc mo-

dificări ale potenţialului 

membranei în celulele sen-

zoriale. Ca urmare, acestea 

emit un semnal clinic, care 

este preluat de de către ter-

minaţiile nervoase afl ate în 

apropierea diferiţilor nervi 

din creier şi transmis mai de-

parte către creier.

Recunoaşterea gustului es-

te realizată pentru gustul a-

cru prin acizii organici şi an-

organici (receptor sensibil la 

acizi) pentru gustul sărat prin 

săruri (canalul ionic), pentru 

dulce prin zahăr şi îndulcitori 

sintetici (receptor).

În funcţie de amestecul 

substanţelor gustative ia naş-

tere un profi l gustativ tipic. 

Acesta este transmis către cre-

ier sub forma unui model de 

excitaţie în fi brele nervoase. 

Sensibilitatea receptorilor es-

te diferită. Astfel, îndulcitorul 

zaharină este de 450 de ori 

mai puternic decât glucoza.

Simţul olfactiv

În lumea animală, aceas-

ta are sarcina de a găsi par-

teneri de de împerechere 

afl aţi la mare distanţă (fl u-

turi), de a găsi prada (lupi), 

de a avertiza în caz de peri-

col şi de a recunoaşte hra-

na. În timpul mestecării, sub-

stanţele volatile pătrund din 

faringe în cavitatea nazală. 

În partea superioară a nasu-

lui se afl a mucoasa olfativă. 

Simţul olfactiv este mult mai 

important decât cel gustativ 

pentru recunoaşterea şi sa-

vurarea unui aliment.

Dacă nasul este astupat, 

mâncarea pare să nu mai ai-

bă niciun gust. Senzaţiile ol-

factive primesc în creier o co-

notaţie emoţională. Poate de-

clanşa senzaţii plăcute ( ape-

tit) sau de dezgust (senzaţie 

de vomă).

Fiziologia simţului 
olfactiv

Mucoasa olfactivă conţine 

celule olfactive ai căror peri 

senzoriali se afl ă în cavitatea 

umplută cu aer. Pe ei se afl ă 

receptorii olfactivi. Este vor-

ba despre corpi de albumină 

cu construcţie specială, pe ca-

re se pot aşeza molecule vo-

latile. Proteinele membrana-

re alăturate cunosc modifi cări 

de conformaţie, iar substanţa 

de semnalizare ciclo AMP es-

te produsă în cantităţi mai 

mari. Acest lucru duce la des-

chiderea canalelor ionice şi 

provoacă astfel o modifi care 

şi excitaţie a potenţialului 

transmembranar. Aceasta es-

te transmisă spre creier prin 

nervul olfactiv.

Recunoaşterea olfactivă

Se estimează că există pes-

te 100 de receptori olfactivi 

diferiţi. Prin conectarea în-

crucişată a celulelor se nasc 

modele specifi ce de recunoaş-

tere pentru mirosurile ames-

tecate (mâncăruri, parfumuri 

etc). Multe feluri de mânca-

re pot fi  recunoscute cu uşu-

rinţă după mirosul lor tipic 

(miroase a…). Este aproape 

imposibil să descrii mirosu-

rile necunoscute în cuvinte. 

În fi ziologie se disting 6 cla-

se de mirosuri.

Perioada în care te obiş-

nuieşti cu un miros este scur-

tă (adaptare). Dacă simţul ol-

factiv slăbeşte odată cu vâr-

sta sau dacă dispare cu totul 

prin ruperea nervilor olfac-

tivi din zona din spate a na-

sului, în urma unui accident, 

atunci mâncarea va avea me-

reu acelaşi gust.

Va fi  percepută mereu cu 

prea sărată, lipsită de gust sau 

prea dulce. În general, feme-

ile au un simţ olfactiv mai 

dezvoltat decât bărbaţii. Sen-

sibilitatea olfactivă poate creş-

te în timpul menstruaţiei cu 

factorul 100 sau mai mult. În 

timpul sarcinii, mirosurile co-

tidiene pot provoca greaţă şi 

senzaţia de vomă. Fumatul 

diminuează sensibilitatea ol-

factivă şi gustativă.

Alte simţuri

Atunci când ne bucurăm 

că vom lua masa, când avem 

apetit şi când savurăm o mân-

care, intră în joc aproape toa-

te simţurile noastre. Trebuie 

observat că gustul şi mirosul 

nu sunt întotdeauna cele mai 

importante. O mâncare bine 

mirositoare va fi  refuzată, da-

că arată scârbos.

Cum ne influenţează gustul 
şi mirosul modul de a mânca
Omul poate percepe doar patru gusturi, dar poate diferenţia peste 10.000 de mirosuri.

80% dintre aromele pe care le gustăm vin de la simţul mirosului, de aceea există o legătură între aromă şi apetit

Descoperirea ar putea 

avea un impact major 

asupra alimentaţiei paci-

enţilor diagnosticaţi cu 

această problemă de 

sănătate.

Oamenii de ştiinţă au des-

coperit că zahărul „trezeşte” 

celulele canceroase şi ampli-

fi că agresivitatea tumorilor 

canceroase, informează marţi 

The Independent.

Concluziile unui proiect 

de cercetare desfăşurat pe 

parcursul a nouă ani, reali-

zat de oameni de ştiinţă de 

la Institutul de Biotehnolo-

gie din Flandra (Vlaams In-

stituut voor Biotechnologie 

– VIB), Universitatea Catoli-

că din Leuven (KU Leuven) 

şi Universitatea Vrije din 

Bruxelles (Vrije Universiteit 

Brussel – VUB), sunt consi-

derate o descoperire revolu-

ţionară în studiul canceru-

lui, cercetătorii clarifi când 

în sfârşit modul în care efec-

tul Warburg – un fenomen 

în cadrul căruia celulele can-

ceroase descompun rapid za-

harurile – stimulează creşte-

rea tumorilor.

Proiectul, iniţiat în 2008

Publicat în jurnalul ştiinţi-

fi c „Nature Communications”, 

proiectul a fost iniţiat în 2008, 

acesta punând accentul pe 

modul în care tumorile con-

vertesc cantităţi semnifi cativ 

mai mari de zaharuri în lac-

tat în comparaţie cu ţesuturi-

le sănătoase.

Deşi fenomenul a fost in-

tens studiat, până în prezent 

nu se ştia cu certitudine da-

că acest efect este un simp-

tom al cancerului sau o cau-

ză a acestuia.

Însă această nouă cerceta-

re oferă dovada corelaţiei din-

tre zahăr şi activitatea onco-

genă în celulele canceroase.

„Cercetarea noastră dezvă-

luie modul în care consumul 

hiperactiv de zaharuri al ce-

lulelor canceroase conduce 

către un cerc vicios de stimu-

lare continuă a dezvoltării şi 

evoluţiei cancerului”, a decla-

rat profesorul Johan Thevele-

in. „Astfel, se poate explica 

asocierea dintre intensitatea 

efectului Warburg şi agresivi-

tatea tumorii.”

Descoperirea va avea 
consecinţe majore

Oamenii de ştiinţă susţin 

că aceste descoperiri vor avea 

„consecinţe majore” şi vor 

oferi „o bază pentru studii vi-

itoare în acest domeniu”. De 

asemenea, ele vor avea im-

pact asupra dietelor persona-

lizate pentru pacienţii diagnos-

ticaţi cu cancer.

Cercetarea efectuată pe 

drojdii a fost esenţială pentru 

această descoperire, acestea 

conţinând aceleaşi proteine 

RAS prezente în mod obişnu-

it în celulele tumorale, care 

pot cauza cancer în formă mo-

difi cată. Utilizând drojdiile ca 

organism-model, echipa de 

oameni de ştiinţă a examinat 

conexiunea dintre activitatea 

RAS şi metabolismul foarte 

activ al zaharurilor la drojdii.

„Am observat la drojdii că 

descompunerea zaharurilor 

este asociată prin intermediul 

fructozei 1,6-biofosfat cu ac-

tivarea proteinelor RAS, care 

stimulează multiplicarea atât 

a drojdiilor cât şi a celulelor 

canceroase”, a adăugat The-

velein. „Este remarcabil fap-

tul că acest mecanism a fost 

conservat pe tot parcursul în-

delungatei evoluţii a celulelor 

de levuri la oameni”, a mai 

spus el.

Zahărul amplifică agresivitatea tumorilor canceroase
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Doi artişti de renume inter-

naţional vor fi  prezenţi în 

premieră pe scena 

Colegiului Academic vineri, 

20 octombrie, de la ora 19, 

pentru concertul simfonic 

din cadrul festivalului 

„Toamna Muzicală 

Clujeană”. 

Dirijoarea Erina Yashima, 

asistenta dirijorului Riccardo 

Muti (directorul musical al Chi-

cago Symphony Orchestra) şi 

violonistul Marc Bouchkov, ală-

turi de orchestra Filarmonicii de 

Stat “Transilvania” pregătesc un 

concert cu un program specta-

culos, plin de energie: Suita nr. 

2 pentru orchestră, în Do ma-

jor, de George Enescu, Concer-

tul pentru vioară, în Re major, 

de Johannes Brahms şi Simfo-

nia nr. 8 în Sol major de An-

tonín Dvořák.

Printre orchestrele pe care 

Erina le-a dirijat, se numără Kon-

zerthausorchester Berlin, 

Württembergische Philharmo-

nie Reutlingen, Stuttgarter 

Kammerorchester, Brandenbur-

gisches Staatsorchester Fran-

kfurt (Oder), Neubrandenbur-

ger Philharmonie, Brandenbur-

ger Symphoniker, Südwestde-

utsches Kammerorchester 

Pforzheim, Kurpfälzisches 

Kammerorchester Mannheim, 

North Czech Philharmonic Te-

plice, Festival Strings Lucerne, 

Orchestra Giovanile „Luigi Che-

rubini” şi ansamblurile de mu-

zică nouă ale NDR Radiophilhar-

monie Hannover.

Dezvoltarea artistică a lui Marc 

Bouchkov a fost marcată de nu-

meroase premii internaţionale: 

Premiul I la Concursul Interna-

ţional pentru Vioară „Henri Ko-

ch” din Liège (2008), Premiul I 

la „2010 European Young Con-

cert Artists Audition” (Leipzig), 

Premiul I şi Distincţia Specială a 

Juriului Conservatorului din Pa-

ris (2010), Premiul „Hermann şi 

Milena Ebel” (2011), laureat al 

Concursului „Queen Elizabeth” 

din Bruxelles (2012), Premiul I 

la Concursul Internaţional din 

Montréal (2013).

A cântat cu ansambluri ca 

Orchestra Simfonică şi Orches-

tra Radio din Hamburg, Or-

chestra Simfonică din Düssel-

dorf (cu care a interpretat Con-

certul pentru vioară de Brahms 

pentru o producţie de balet a 

Deutsche Oper am Rhein), Or-

chestra Naţională a Belgiei, 

Filarmonica din Bruxelles, Or-

chestra Filarmonică Regală 

din Liège, Orchestra Simfoni-

că Hacettepe din Ankara, Fi-

larmonica din Łódź, Staatsor-

chester Rheinische Philhar-

monie, Orchestre Impromptu 

din Paris, cu ansamblul 

Moscow Soloists şi Yuri Ba-

shmet. În decembrie 2014 a 

fost invitat de dirijorul Mariss 

Jansons pentru concertul in-

augural al seriei „Essentials” 

a Orchestrei Regale Concertge-

bouw din Amsterdam.

Marc Bouchkov a participat 

la Festivalul din Santander (un-

de a cântat cu violoncelistul 

Ivan Monighetti şi pianista Eli-

so Virsaladze), la Festivalul „In-

ternational Musical Olympus” 

din Sankt-Petersburg, la Festi-

valul de Primăvară din Heidel-

berg, Festivalul „Schubertiade” 

din Schwarzenberg, la festiva-

lurile din Moulin d'Ande, 

Troyes, Bordeaux, Viterbo, New 

Hampshire.

Dirijoarea Erina Yashima şi violonistul Marc Bouchkov, 
invitaţi la „Toamna Muzicală Clujeană”

Celebrul scriitor Irvine 

Welsh, autorul bestsel-

ler-ului „Trainspotting”, 

se va afla în România în 

perioada 21-28 octom-

brie. „Zona Nouă a 

Culturii” (Z9Culture) 

însumează peste 20 de 

evenimente ce vor avea 

loc în nu mai puţin de 

opt oraşe printre care şi 

Cluj-Napoca.

Unul dintre cei mai în-

drăgiţi scriitori ai lumii, pre-

cum şi unul dintre cei mai 

iubiţi autori Polirom, Irvine 

Welsh îşi va întâlni cititorii 

români la Bucureşti – dumi-

nică, 22 octombrie, ora 

18.00, Club Control (str. Con-

stantin Mille 4), alături de 

Ştefan Baghiu, Andra Matzal 

şi Vlad Pojoga, precum şi la 

Sibiu – miercuri, 25 octom-

brie, ora 18.00, Teatrul pen-

tru Copii şi Tineret „Gong” 

(str. Alexandru Odobescu 

nr. 4), alături de Vlad Pojo-

ga şi Andrei Terian.

Irvine Welsh s-a născut în 

1958, în Leith, o suburbie a 

oraşului Edinburgh. A renun-

ţat la şcoală la vârsta de 16 

ani, a participat la mişcarea 

punk din anii ’70, a schim-

bat mai multe slujbe şi a cân-

tat în câteva trupe rock. În 

1993, odată cu publicarea 

romanului „Trainspotting”, 

se impune ca unul dintre cei 

mai de succes autori scoţi-

eni. Încă înainte de realiza-

rea fi lmului cu acelaşi nume 

(în 1996), cartea fusese ree-

ditată deja de paisprezece 

ori. I-au urmat „Acid Hou-

se”, „Jeg”, „Porno”, „Dacă 

ţi-a plăcut şcoala, munca o 

să-ţi placă şi mai mult”, „Var-

ză reîncălzită”, „Davaiştii”, 

„Viaţa sexuală a gemenelor 

siameze”, toate apărute în 

colecţia „Biblioteca Polirom” 

(coordonată de Bogdan-Ale-

xandru Stănescu), în nume-

roase ediţii.

Cel mai recent volum al 

autorului apărut în limba 

română este „T2 Trainspot-

ting” (publicat iniţial cu ti-

tlul „Porno” şi ecranizat anul 

acesta, în regia lui Danny 

Boyle), traducere din limba 

engleză şi note de Andra 

Matzal, continuarea celebru-

lui „Trainspotting”, a cărui 

ecranizare a devenit unul 

dintre filmele-cult ale ani-

lor ’90.

Venirea în România a scri-

itorului scoţian Irvine Welsh 

este posibilă graţie proiec-

tului „Zona Nouă a Cultu-

rii”, organizat de Universi-

tatea „Lucian Blaga” din Si-

biu şi co-finanţat de Admi-

nistraţia Fondului Cultural 

Naţional.

„Zona Nouă a Culturii” 

(Z9Culture) însumează pes-

te 20 de evenimente (confe-

rinţe, dezbateri, lecturi şi 

ateliere) ce vor avea loc în 

nu mai puţin de opt oraşe 

(Sibiu, Bucureşti, Cluj-Na-

poca, Braşov, Mediaş, Făgă-

raş şi Sebeş) şi îşi propune 

să aducă în faţa elevilor, stu-

denţilor şi publicului larg din 

România o serie de scriitori 

şi jurnalişti, atât din ţară, cât 

şi din străinătate. Proiectul 

doreşte să faciliteze accesul 

tinerilor din România la cul-

tura vie şi doreşte să apro-

ximeze poziţiile în care se 

regăsesc literatura din Ro-

mânia şi cultura română în 

peisajul global.

Scriitorul Irvine Welsh vine 
în România, la Z9Culture

Scriitorul Irvine Welsh
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Primarul 
municipiului 
Turda, Cristian 
matei, a asistat 
la punerea în 
funcţiune a încă 4 
baterii de pubele 
subterane, pentru 
colectarea deşeului 
menajer. Noile 
locaţii sunt în 
Micro 1 (o baterie 
de patru pubele), 
pe Calea Victoriei 
nr. 100 (în spate 
la cinema, două 
baterii a câte patru 
pubele) şi pe Calea 
Victoriei nr. 102 
(o baterie de patru 
pubele).

„Aşa cum am promis, 

continuăm proiectul de mo-

dernizare a sistemului de co-

lectare a deşeurilor! Astăzi 

am inaugurat patru noi ba-

terii de pubele subterane!

Proiectul pilot prin care 

am testat acest tip de colec-

tare, prin amplasarea pube-

lelor subterane pe str. Lia-

nelor, s-a dovedit a fi  extra-

ordinar, zona menţinân-

du-se curată în permanen-

ţă. Vom continua, până când 

vom reuşi amplasarea aces-

tui tip de pubele în întreg 

municipiul”, a spus prima-

rul Cristian Matei.

Noile pubele asigură o cu-

răţenie mai mare în zona de 

colectare a deşeurilor mena-

jere de la blocuri, ceea ce va 

conduce la o creştere a cu-

răţeniei în oraş.

Societatea Prival Ecologic 

Servis SA şi-a manifestat in-

tenţia de a investi în 24 de 

baterii subterane de colec-

tat gunoiul menajer şi să 

dezvolte partea de colecta-

re selectivă a deşeurilor, în 

intervalul 2017-2021, cu con-

diţia ca administraţia locală 

să implementeze taxa spe-

cială de salubritate pentru 

cei care nu au încheiate con-

tracte cu societatea de salu-

britate (bani care să fi e sur-

să de venit pentru compa-

nie, conform legii) şi să pre-

lungească durata contractu-

lui iniţial cu încă 4 ani, pen-

tru a se asigura amortizarea 

investiţiei.

Valoarea totală a investi-

ţiilor se ridică la circa 

1.700.000 de lei (fără TVA), 

distribuite în intervalul 

2017-2021, într-un ritm de 4 

baterii de pubele pe an (in-

clusiv 2017), excepţie făcând 

anul 2020, când se preconi-

zează montarea a 8 baterii 

cu pubele.

Astfel, se preconizează 

că taxa de salubritate va 

fi introdusă din anul 2018, 

în primul an fiind estimat 

un număr de circa 10.000 

de persoane cărora li se va 

aplica această taxă, ur-

mând ca numărul acesto-

ra să scadă cu câte 1.000 

de persoane pe an. O altă 

sursă de venit pentru com-

panie, care să compense-

ze investiţia realizată, ar 

urma să fie din reciclare, 

estimându-se că în anul 

2018 se vor putea colecta 

541 de tone de materiale 

reciclabile (200 tone plas-

tic, 138 tone hârtie/carton, 

175 tone sticlă, 63 tone 

lemn, 3 tone aluminiu şi 

3 tone fier), această valoa-

re urmând să crească con-

stant, anual, odată cu de-

rularea unor campanii in-

formative în acest sens.

Încă patru baterii de pubele 
subterane au fost montate la Turda

Sâmbătă, 7 octombrie 
2017, elevii Școlii Gim-
naziale „Mihai Vodă” s-
au alăturat cu mare en-
tuziasm celor care iubesc 
și prețuiesc Arieșul, par-
ticipând la o amplă 
acțiune de ecologizare a 
văii acestuia. 

Acțiunea a demarat la 

inițiativa scriitoarei clujene 

Manuela Sanda Băcăoanu, a 

unei moațe din Munții Apu-

seni (după cum se semnează 

), prin propunerea ca ziua de 

7 octombrie să fi e declarată 

Ziua Arieșului și să fi e sărbă-

torită „prin muncă” de toți 

locuitorii văi Arieșului înce-

pând de la Turda până la 

Arișeni. Propunerea s-a trans-

format în realitate datorită a-

tât voluntarilor, îndrăgostiți 

de frumusețile acestori me-

leaguri, cât și a sprijinului 

necondiționat oferit de Pri-

măriile localităților de pe va-

lea Arieșului și a Asociației 

culturale Avram Iancu.

Ecologiştii Şcolii Gimna-

ziale „Mihai Vodă”, din co-

muna Mihai Viteazu, au fost 

printre primii care s-au în-

scris la această acțiune de 

sufl et. Elevii claselor a VII-

a şi a VIII-a, sub îndruma-

rea diriginților prof Violeta 

Costea și Mihaiela Farcaș, 

au fost prezenți la Primăria 

comunei la ora 9. Aici s-au 

înarmat cu saci și mănuși 

de lucru și au pornit spre 

Arieș. Au ecologizat malul 

drept al Arieșului, din drep-

tul străzii Ciga, până la in-

trarea râului iubit în orașul 

Turda. Copiii au fost 

neobosiți, s-au întrecut la a-

dunarea deșeurilor, fi ind 

preocupați de colectarea a 

selectivă acestora. 

Au fost plăcut 

impresionați de faptul că 

porțiunea din Mihai Vi-

teazu a văii Arieșului es-

te destul de curată, locu-

itorii comunei fiind 

conștienți că pentru a se 

bucura de un mediu sănă-

tos trebuie să-l protejeze 

şi să-l ocrotească.

Deşi a fost o zi friguroa-

să, elevii școlii au muncit cu 

drag și au declarat Ziua 

Arieșului cea mai frumoasă 

zi de toamnă. 

Ziua Arieşului sărbătorită prin muncă 
de elevii din Mihai Viteazu

Asociaţia Tăşuleasa So-
cial din Bistriţa organizea-
ză o nouă acţiune de împă-
durire într-o comună care 
are mai puţin de 1% supra-
faţă împădurită. Este vorba 
despre Tritenii de Jos, acti-
vitatea fi ind programată pe 
20 octombrie.

Zona de plantare este 

aproape de centrul satului, la 

300 de metri de şcoala din Tri-

tenii de Jos.

Acţiunea de împădurire 

va începe la ora 10.00, du-

pă împărţirea voluntarilor 

pe parcele şi după o şedin-

ţă tehnică şi de protecţie a 

muncii.

Aceeaşi asociaţie a mai or-

ganizat la Tritenii de Jos o ac-

ţiune de împădurire în luna 

aprilie a acestui an.

Atunci 3.000 de puieţi din 

speciile frasin, gorun, tuia şi 

molid au fost plantaţi în zona 

comunei Tritenii de Jos, în ca-

drul unei acţiuni comune a 

Asociaţiei Tăşuleasa din jude-

ţul Bistriţa-Năsăud (care a do-

nat puieţii, alături de Ocolul 

Silvic „Şoimul Arieş” Valea Ie-

rii), a Şcolii „Pavel Dan” din 

localitate şi a Primăriei Trite-

nii de Jos.

Acţiunea de împădurire s-a 

desfăşurat pe dealurile din Tri-

tenii de Jos şi Tritenii de Sus.

Pe 28 octombrie, 
acţiune masivă 
de împădurire 
la Tritenii de Jos

Care sunt avantajele 
pubelelor subterane? În 
primul rând, pubele sub-
terane ne scapă de miro-
surile grele, dar și de mi-
zeria care se strânge în 
jurul tomberoanelor.

Practic, deșeurile arun-
cate de cetăţeni ajung în 
containere îngropate în 
pământ și astfel, la ele nu 
mai au acces animalele, 
care cauta mâncare.

Sistemul, mult mai 
scump decât clasicele pu-
bele, este folosit și în 
Germania și Danemarca.

La prima vedere, par 
niște coșuri de gunoi obiș-
nuite, e adevărat cu un 
design mai special. Sub 
această platformă însă 
există 4 pubele uriașe. În 
fi ecare dintre acestea în-
cap între 250 și 300 de kg 
de gunoi.

Sistemul funcţioneaza 
ca un lift. Mașina fi rmei 
de salubrizare este dotată 
cu o pompă hidraulică. Se 
conectează un furtun la 
platformă pe care stau co-
șurile de gunoi, și imedi-
at, prin presiune, ridica 
tomberoanele. Fiecare 
sistem este format din 4 
pubele: două pentru gu-
noiul menajer și două 
pentru deșeuri reciclabile.

Avantajele 
pubelelor subterane
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Sportiva turdeană 
Diana Urcan, 
convocată la lotul 
naţional
Clubul Samurai Turda a pri-
mit ofi cial din partea 
Federaţiei Române de Karate 
WUKF, convocarea la lotul 
naţional și la participarea la 
primul cantonament de pre-
gătire a lotului organizat la 
Florești în perioada 10-12 
noiembrie 2017 pentru 
sportiva turdeană Diana 
Urcan. „Munca, determina-
rea și seriozitatea de care dă 
dovadă Diana, au clasat-o de 
fi ecare dată pe primele trep-
te ale clasamentului compe-
tiţional”, spune președintele 
Club Sportiv Samurai Turda, 
Paul Căţănaș.

Activităţi de 
ecologizare pe strada 
Cocoşului din Turda
După activităţile de curăţare 
care s-au derulat în Turda în 
ultimele zile, miercuri a ve-
nit rândul străzii Cocoșului 
să fi e salubrizată. Mai mulţi 
muncitori au început ecolo-
gizarea în jurul orei 8,20, 
reușind să cureţe trotuarele 
de iarba crescută de-a lun-
gul timpului. Primarul 
Cristian Matei a declarat că 
aceste acţiuni vor continua, 
dar a fost și nemulţumit de 
modul în care locuitorii au 
grijă de trotuarele din faţa 
curţilor. „Suntem în plin 
proces de salubrizare a ora-
șului, am pornit cu străzile 
semnifi cative din acest 
punct de vedere, în special 
rigolele, trotuarele care încă 
nu sunt făcute, ele fi ind 
«prinse» într-un proiect eu-
ropean. Sunt puţin nemulţu-
mit, datorită faptului că, în 
aproape toate zonele cetă-
ţenii se așteaptă ca Primăria 
să facă curăţenie peste tot, 
chiar și în zonele în care ar 
trebui să facă ei. Vorbim de 
zonele din faţa caselor, din 
faţa gardurilor; din păcate 
nu pune nimeni mână, se 
lasă să crească bălăriile”, a 
declarat primarul Turzii, 
Cristian Matei.

A fost aprobată 
documentaţia 
proiectului din zona 
Obelisc Mihai Viteazu
În cadrul ședinţei de îndată 
a Consiliului Local de vineri, 
au fost aprobate PUZ-ul 
(Planul Urbanistic Zonal), 
RLU-ul (Regulamentul Local 
de Urbanism) și documenta-
ţia tehnico-economică a 
proiectului „Regenerarea 
zonei Obelisc Mihai Viteazu 
prin crearea unui nou parc 
public în municipiul Turda”. 
Proiectul, a cărui valoare to-
tală este de 18.160.061,65 
lei, din care 2% este contri-
buţia Consiliului Local, cu-
prinde crearea unei zone de 
spaţiu verde cu o suprafaţă 
de 21.514,35 mp, piste de 
biciclete, refacerea infras-
tructurii din zonă, fântâni 
decorative, construirea unui 
turn de 25 de metri cu o vi-
zibilitate panoramică, zone 
pentru activităţi culturale, 
parcări pentru autoturisme 
și biciclete, wi-fi  etc. Durata 
de realizare a lucrărilor este 
de 22 de luni de la începe-
re. De la ședinţa de îndată 
din această dimineaţă au 
lipsit consilierii PNL.

Pe scurt

Administraţia 
locală din Turda, 
condusă de primarul 
Cristian Matei, a 
primit premiul de 
excelenţă în cadrul 
unei gale naţionale, 
un eveniment 
anual dedicat 
în exclusivitate 
administraţiei 
publice centrale şi 
locale din România, 
specialiştilor, 
autorităţilor şi 
profesioniştilor din 
domeniu, organizat 
de portalul 
Administratie.ro.

Premiul primit este pen-

tru proiectul „Planul de Mo-

bilitate Urbană Durabilă”.

„Primăria Municipiului 

Turda a primit premiul de 

excelenţă pentru proiectul 

«Planul de Mobilitate Urba-

nă Durabilă», în cadrul Ga-

lei Administraţie.ro, fiind cel 

mai bun proiect de acest fel 

la nivel naţional! Aşa cum 

am mai spus, împreună sun-

tem o forţă! Mulţumesc în-

tregii echipe pentru impli-

care şi dăruire!”, a spus pri-

marul Cristian Matei.

Acest eveniment, care a 

căpătat notorietate de-a lun-

gul anilor, evidenţiază efor-

turile care se fac pentru dez-

voltarea sistemului adminis-

traţiei publice din România, 

evidenţiază iniţiativele pozi-

tive ale specialiştilor din ad-

ministraţie şi proiectele im-

portante pe care reprezen-

tanţii administraţiei locale şi 

centrale le-au susţinut.

Proiectul vizat, respectiv 

„Planul de Mobilitate Urba-

nă Durabilă”, este un pro-

iect de o complexitate ma-

re, care vizează rezolvarea 

mai multor probleme pri-

vind circulaţia pe raza mu-

nicipiului, propunând solu-

ţii concrete pentru proble-

mele identificate, dar şi dez-

voltarea/modernizarea ele-

mentelor mobilităţii urbane.

Practic, acest proiect re-

prezintă munca unor cău-

tări ale administraţiei loca-

le privind rezolvarea proble-

mei asfaltării arterelor prin-

cipale, care este una dintre 

cele mai mari probleme re-

clamate de turdeni.

În mod concret, Planul 

de Mobilitate Urbană Dura-

bilă propune investiţii în va-

loare de peste 86 milioane 

euro pentru perioada 

2017-2030, pentru care ar 

putea atrage finanţări ne-

rambursabile de aproape 

40.2 milioane de euro prin 

Programul Operaţional Re-

gional 2014-2020 Axa 3.2 

„Sprijinirea Tranziţiei către 

o economie cu emisii scă-

zute de carbon“.

Investiţiile propuse prin 

Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă vor viza: reabilita-

rea infrastructurii rutiere, 

susţinerea transportului pu-

blic în comun prin investiţii 

în autobuze noi, informati-

zarea sistemului de transport 

şi modernizarea staţiilor de 

transport în comun, amena-

jarea de noi zone pietonale 

şi piste pentru biciclişti, ame-

najarea şi modernizarea tro-

tuarelor şi aleilor pietonale, 

precum şi măsuri pentru creş-

terea siguranţei în trafi c şi a 

pietonilor şi măsuri pentru 

creşterea accesibilităţii trafi -

cului de marfă în zonele in-

dustriale.

Administraţia locală din Turda 
a fost premiată pentru proiectul 
„Plan de Mobilitate Urbană Durabilă”

Duminică la Urca, comu-

na Viişoara a avut loc 

comemorarea unuia din-

tre cei mai importanţi 

„Fii ai Satului”, Ion 

Bozdog.

Daciana Derda
Monitorul de Arieş

Manifestările au debutat 

cu o slujbă religioasă desfă-

şurată la biserica din Urca, 

parastas şi sfi nţirea statuii lui 

Ion Bozdog, lansare de carte 

urmată de o masă festivă.

Bozdog, un locuitor de 

seamă al comunei, s-a nu-

mărat printre cei 1228 de 

delegaţi ai românilor din 

Transilvania, care, la Marea 

Adunare de la Alba Iulia, au 

semnat Proclamaţia Unirii 

acestei provincii româneşti 

cu ţara.

Bustul, turnat din 17 ki-

lograme de bronz a fost aşe-

zat în luna septembrie, pe 

un soclu amplasat în curtea 

Bisericii Ortodoxe Române 

din Urca.

Concepţia statuii lui Ion 

Bozdog aparţine unui co-

lectiv de la secţia „Sculp-

tură” a Universităţii de Ar-

tă şi Design (UAD) din 

Cluj-Napoca, condus de că-

tre profesorul universitar 

dr. Alexandru Păsat.

Primarul din Viişoara – 

Ioan Roman, alături de de-

putaţii Cristina Burciu şi 

Cornel Itu, primarul Matei 

Cristian de la Turda şi Do-

rin Lojigan de la Câmpia 

Turzii, cu toţii au evocat per-

sonalitatea lui Bozdog, o 

adevărată filă de istorie dem-

nă de locuitorii zonei.

Volumul „Ion Bozdog ro-

mânul din Urca şi Statul po-

liţist, Recurs la Istorie” fa-

ce referire la agitaţia spori-

tă a autorităţilor maghiare, 

pe de o parte din pricina 

pregătirii sărbătorii mileniu-

lui de stăpânire în Transil-

vania, iar pe de altă parte 

la intensificarea mişcărilor 

naţionale de emancipare a 

românilor ardeleni.

„Viaţa lui (1891-1967) 

s-a întins pe trei etape din 

istoria României, respectiv 

a Transilvaniei: s-a născut 

sub dualismul austro-ungar, 

şi-a desfăşurat activitatea 

în România interbelică şi în 

cea comunistă. A „gustat” 

din plin „binefacerile” po-

liticii de maghiarizare prac-

ticată de către guvernul de 

la Budapesta faţă de naţio-

nalităţile din Transilvania. 

S-a bucurat de reîntregirea 

ţării şi a neamului la 1 De-

cembrie 1918. A încercat, 

în calitate de prefect al al 

judeţului Mureş-Turda să 

aducă lucrurile în matca fi-

rescului şi a normalităţii, 

introducând limba română 

drept limbă oficială, în ad-

ministraţie.

Din cauza crezului său, 

potrivit căruia putem trăi cu 

toţii pe acest pământ „mer-

gând pe calea păcii şi a în-

ţelegerii”, a avut parte de 

închisorile comuniste în ca-

litate de „duşman al popo-

rului”– sunt doar câteva din 

dezvăluirile făcute de auto-

rul volumului, Ioan Ciorca, 

despre personalitatea lui Ion 

Bozdog.

Unionistul Ion Bozdog a fost comemorat la Urca
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Municipiul 
Câmpia Turzii şi 
reprezentanţii 
Bazei 71 Aeriană 
„General Emanoil 
Ionescu” vor 
fi gazdele 
evenimentului 
naţional „Ştafeta 
Veteranilor”, 
susţinut de 
Asociaţia 
Voluntarilor 
Invictus România.

„Ştafeta Veteranilor”, ca-

re an de an parcurge Româ-

nia, va poposi şi la Câmpia 

Turzii în cadrul unei întâl-

niri ce va avea avea loc în 

data de 23 octombrie 2017, 

de la ora 8:00, cu plecare de 

la Monumentul Eroilor Avi-

atori (MiG), la ieşire din 

oraş.

Acest eveniment are drept 

scop conştientizarea socie-

tăţii civile asupra respectu-

lui şi preţuirii care se cuvin 

veretanilor, răniţilor, invali-

zilor şi urmaşilor celor de-

cedaţi ca urmare a partici-

pării în cadrul diferitelor 

teatre de operaţiuni.

Toţi cei care doresc să 

contribuie la succesul eve-

nimentului „Ştafeta Vetera-

nilor”, sunt aşteptaţi să par-

ticipe alături de ediii mu-

nicipiului, reprezentanţii 

Bazei 71 Aeriană ”General 

Emanoil Ionescu”, elevi, 

ONG-uri, insituţii subordo-

nate, agenţi economici, la 

această iniţiativă de anver-

gură naţională.

După ceremonialul de 

onoare, toată comunitatea 

se va deplasa într-un mars 

lejer sau pe biciclicete, spre 

traseul desfăşurării ştafetei: 

Piaţa Tricolorului – SC Agro-

sel SRL. Astfel, sportivi, co-

pii, oameni de afaceri, din 

media, societatea civilă ca-

re şi-au propus să pedaleze 

sau sa alerge cât mai mult 

în cadrul evenimentului, 

sunt aşteptaţi să se alăture 

„Ştafetei Veteranilor”, pen-

tru că fiecare kilometru par-

curs înseamnă şansă pentru 

Invinctus.

Cei care vor fi alături 

de veteranii de la „Invic-

tus”, vor avea parte de un 

moment inedit care va con-

sta într-o lansare de ba-

loane galbene şi negre cu 

simbolistică aparte pentru 

aceştia.

De asemenea, prin orga-

nizarea ştafetei, organizato-

rii încearcă să strângă fon-

duri pentru a susţine mili-

tarii răniţi în teatrele de ope-

raţiuni din Afganistan sau 

Irak, respectiv, participarea 

la jocurile paralimpice In-

victus.

Astfel, la Monumentul 

Eroilor Aviatori si in centrul 

municipiului langa ceas, cei 

prezenţi vor putea achiziţi-

ona tricouri cu inscripţia „In-

victus România” la preţul de 

40 de lei sau brăţări cu „In-

victus România” la preţul de 

10 lei, banii fi ind donaţi în 

scopul susţinerii proiectelor 

Invictus. Indiferent dacă sun-

teţi persoană fi zică sau juri-

dică, puteţi face o donatie 

pentru aceste cauze nobile 

şi in contul :RO21BACX 

0000001257784001

Traseul „Ştafetei Vetera-

nilor”, condusă de Caporal 

Clasa III Vica Dobriţa, cel 

mai bun maratonist român 

în activitate, campioană 

mondială la proba de 60 km 

alergare, se va derula înspre 

Piaţa Tricolorului din Câm-

pia Turzii, unde Vica Dobri-

ţa va primi drapelul Româ-

niei din partea reprezentan-

ţilor administraţiei publice 

locale, pe care-l va arbora 

pe catargul pregătit pentru 

acest ceremonial.

Tot în Piaţa Tricolorului 

vor fi prezenţi sportivii de 

la CSM Câmpia Turzii, spor-

tivii paralimpici şi Corul As-

tra. Cu acest prilej, volun-

tarii asociaţiei Pro Assisto, 

Autism CT si ACIAC vor ofe-

ri celor prezenţi un moment 

de originalitate, formând 

sintagma „I am”, care este 

motto-ul jocurilor sportive 

„Invictus – Toronto 2017”.

După manifestările din 

Piaţa Tricolorului, Ştafeta 

Veteranilor îşi va continua 

drumul până la Agrosel SRL, 

unde va părăsi Câmpia Tur-

zii, îndreptându-se, la fel ca 

în fiecare an, spre Carei – 

ultima localitate eliberată 

de sub jugul fascist.

Primarul Municipiului 

Câmpia Turzii, Dorin Nico-

lae Lojigan, afirmă: „Este 

un proiect foarte ambiţios 

care sărbătoreşte în alt fel 

anul dedicat veteranilor de 

război. Sper ca Grupul In-

victus România să reuşeas-

că să strângă fondurile ne-

cesare pentru ca toate pro-

iectele acestora să ofere şan-

se la vise împlinite. Doresc 

să impulsionez toată comu-

nitatea din Câmpia Turzii să 

participe la acest eveniment 

şi să fim încă o dată un 

exemplu pentru România în 

ceea ce priveşte solidarita-

tea si voluntariatul”.

„Ştafeta veteranilor” ajunge la Câmpia Turzii

Joi, 19 octombrie, de la 

ora 15.00, la Turda este 

programat un marş al 

iubitorilor de animale, 

intitulat Marşul 

Demnităţii pentru 

Oameni şi Câini. 

Întâlnirea va fi în zona 

fostei poşte din centru 

(lângă Pepco), iar ulteri-

or se va pleca în marş în 

zona centrului pietonal, 

până la Teatru şi înapoi.

„Scopul Marşului Demni-

tăţii este acela de a sensibi-

liza populaţia şi administra-

ţia locală pentru implemen-

tarea obligativităţii sterili-

zării câinilor de rasă comu-

nă cu şi fără stăpân şi a ce-

lor de rasă care nu au pedi-

gree şi drept de montă”, po-

trivit organizatorilor.

Aceştia doresc să găseas-

că o soluţionare a proble-

mei câinilor fără stăpân prin 

metode umane, civilizate şi 

educarea populaţiei în ce 

priveşte acest subiect sen-

sibil.

„Vă rog distribuiţi eveni-

mentul... Dacă doriţi schim-

bare, ca cineva să facă ce-

va... începeţi cu voi, nu doar 

cereţi ajutor şi vă plângeţi!”, 

au precizat organizatorii.

La ora 15.00, în zona fos-

tei Poşte din centru, care es-

te locul de plecare în acest 

marş, va avea loc un scurt 

discurs.

„La ora 15 ne vom întâl-

ni şi se va ţine un mic dis-

curs în care vom explica 

motivul pentru care mili-

tăm pentru un oraş civili-

zat, paşnic şi curat, pentru 

a stopa înmulţirea necon-

trolată a animalelor şi a 

abandonului! Noi dorim să 

subliniem faptul că iubim 

atât oamenii, cât şi căţeii 

(toate animalele, de fapt) 

şi ne dorim soluţionarea 

acestor probleme în mod 

uman, prin aplicarea legii 

deja existente – şi anume 

sterilizarea obligatorie a că-

ţeilor de rasă comună, cu 

excepţia câinilor cu pedi-

gree şi microciparea aces-

tora, pentru a se sancţiona 

persoanele care îşi abando-

nează animalele.

Dorim să subliniem fap-

tul că marşul este simbolic, 

nu este un protest. Ne vom 

plimba cu pancarte şi me-

saje prin care ne vom expri-

ma dorinţele, până la Tea-

tru şi inapoi, de la punctul 

de plecare. Vă aşteptăm în 

număr cât mai mare! Fie că 

sunteţi proprietari de căţei 

(sau alte animăluţe ), iubi-

tori... cetăţeni ai oraşului 

care doresc o schimbare în 

bine, pentru noi toţi... şi 

pentru necuvântătoare!”, a 

precizat Ioana Marc, din par-

tea organizatorilor.

Marşul demnităţii 
pentru oameni şi câini

Ziua Naţională a 

Produselor 

Agroalimentare 

Româneşti a fost aniversa-

tă la Turda, în cursul zilei 

de 10 octombrie, pentru 

prima dată, ziua fi ind sta-

bilită în urma unei legi 

adoptate în acest an.

Directorul Direcţiei Sanitar 

Veterinară şi pentru Siguran-

ţa Alimentelor Cluj, Ioan Ole-

leu, a făcut câteva vizite în 

teritoriu, la societăţi de pro-

ducţie din judeţ, printre ele 

afl ându-se şi două societăţi 

din Turda: Marele Alb şi CSA 

Avicola.

Printre oaspeţii celor două 

societăţi s-a afl at şi primarul 

municipiului Turda, Cristian 

Matei, care s-a arătat încân-

tat de această sărbătoare, pre-

cizând că producătorii români 

trebuie sprijiniţi şi promovaţi.

Proiectul legislativ a fost 

iniţiat de un grup de parla-

mentari PSD şi ALDE, potri-

vit cărora, prin instituirea 

acestei zile se doreşte încu-

rajarea producţiei agricole na-

ţionale pentru consumatorii 

români, precum şi pentru cei 

ce deţin spaţii de vânzare (co-

mercianţi), producătorul ur-

mând să prezinte, cu prilejul 

acestei zile, produse autoh-

tone de calitate. De aseme-

nea, se doreşte îmbunătăţi-

rea statutului producătorului 

român în lanţul alimentar 

scurt şi încurajarea consumu-

lui de produse agroalimenta-

re autohtone şi de produse 

tradiţionale.

Ziua Naţională a Produselor 
Agroalimentare Româneşti, 
aniversată la Turda



IV SOCIETATE 18 – 24 octombrie 2017Monitorul ediţie de Arieș

Biblioteca 
municipală „Teodor 
Murăşanu” 
Turda, prin 
colecţiile destinate 
conservării 
memoriei 
locale (Fondul 
Turda, Fondul 
documentar, 
Colecţii speciale, 
Bibliografi e locală) 
şi prin organizarea 
unor acţiuni de 
valorifi care a 
acestora, doreşte 
să păstreze 
vii amintirile 
şi creaţiile 
înaintaşilor, creând 
o punte în timp 
între generaţii.

Instituţia apelează la po-

pulaţia oraşului pentru adu-

na, în custodie, pentru o pe-

rioadă limitată de timp, 

amintiri de familie sub for-

mă de materiale scrise şi 

obiecte care ilustrează via-

ţa localităţii (sau a celor din 

fostul Comitat Turda-Arieş) 

în preajma anului 1918, in-

clusiv anii Primului Război 

Mondial şi perioada ulteri-

oară, până în 1920, precum 

şi anii 1928, 1938, 1948. 

Acestea pot fi:

• brevete şi decoraţii mili-

tare; livrete militare

• scrisori, cărţi poştale de 

pe front sau prizonierat;

• jurnale de război sau pri-

zonierat;

• fotografii; cărţi 

poştale,ilustrate care prezin-

tă oraşul Turda în 1918;

• amintiri scrise, consem-

nări despre evenimente care au 

legătură cu realizarea Unirii;

• articole care vorbesc des-

pre orice contribuţie a turde-

nilor la război (rechiziţii de 

bunuri, adunare de fonduri, 

materiale sanitare, ajutoare 

pentru văduve şi răniţi, inva-

lizi, orfani etc);

• articole care vorbesc des-

pre orice contribuţie a turde-

nilor la Marea Unire;

• discursuri ale unor per-

sonalităţi locale, din anul 1918, 

sau de la aniversările de 10, 

20, 30 de ani (1928, 1938, 

1948 ) ale Marii Uniri;

• publicaţii locale-ziare, re-

viste din 1918; cărţi publica-

te la Turda în 1918;

• articole de presă din 1928, 

1938, 1948 în care să fi e vor-

ba despre sărbătorirea Marii 

Uniri la Turda;

• ploscă militară, centură, 

caschetă, uniformă, steag;

• orice alte materiale scri-

se sau obiecte care ar putea 

ilustra evenimentele din preaj-

ma anului 1918 la Turda.

Materialele adunate la bi-

bliotecă, împreună cu cele 

existente în colecţiile institu-

ţiei, vor fi  organizate într-una 

sau mai multe expoziţii, în 

anul 2018, etichetate cu spe-

cifi carea proprietarului, şi vor 

fi  înapoiate ulterior acestora.

Biblioteca municipală le 

mulţumeşte tuturor turdeni-

lor care vor dori să contribu-

ie cu amintirile lor de familie, 

care constituie o resursă de-

osebit de valoroasă a memo-

riei locale, demonstrând ast-

fel că unitatea unei naţiuni 

este o lucrare fără de sfârşit, 

care se construieşte zi de zi 

şi se apără la fel.

Cei care vor pot contacta 

Biblioteca municipală la nu-

mărul de telefon 0264 313837.

Biblioteca municipală „Te-

odor Murăşanu” este o insti-

tuţie de cultură care funcţi-

onează în subordinea Con-

siliului Local, pe baza Legii 

bibliotecilor nr. 334/2002. Ea 

datează din 1951, iar în pre-

zent are o colecţie enciclo-

pedică de 110.000 volume, 

trei puncte de lucru (secţie 

pentru adulţi şi copii în zo-

na centrală şi o fi lială în car-

tierul Oprişani), servicii tra-

diţionale şi moderne pentru 

utilizatori de toate vârstele.

Apel la memoria oraşului pentru reconstituirea 
vieţii cotidiene în fostul comitat Turda-Arieş

Devenită deja o tradiţie 

în comuna Mihai 

Viteazu, Ziua Recoltei 

are loc şi în acest an 

odată cu Târgul Cepei. 

Organizatorii, Primăria şi 

Consiliul Local au fi xat 

ca dată de desfăşurare a 

evenimentului, 21 octom-

brie 2017, ora 10.

Activităţile dedicate Zilei 

Recoltei vor avea loc pe stra-

da Morii din comună şi vor 

cuprinde: momente artistice 

oferite de ansamblurile loca-

le, solişti vocali şi instrumen-

tişti, corurile ortodoxe şi co-

rul maghiar mixt, mâncări 

tradiţionale preparate la cea-

un etc.

La fel ca anul trecut, cei 

prezenţi vor putea savura ce-

lebrul gulaş la ceaun, oferit 

atât de organizatori, prin 

echipele formate din consi-

lieri locali (5 ceaune), cât şi 

de colaboratorii administra-

ţiei locale (5 ceaune). Evi-

dent, de la Ziua Cepei nu pu-

tea lipsi celebra pâine cu un-

soare şi cu ceapă tăiată fe-

lii, savurată de cei prezenţi, 

pentru gustul unic.

Din cele 10 ceaune au fost 

servite circa 700 de porţii 

celor care au dorit să savu-

reze mâncarea tradiţională. 

 (Daciana Derda)

Târgul Cepei pe 21 octombrie 
la Mihai Viteazu

Miercuri Salina Turda a 

fost gaza unei proiecţii 

cinematografi ce de excep-

ţie, amfi teatrul minei 

Rudolf fi ind luat cu asalt 

de seniorii turdeni, cei 

cărora le-a fost dedicat 

evenimentul.

Producţia regizorului Lu-

cian Alexandrescu s-a adresat 

benefi ciarilor de la Centrul de 

zi şi centrul de îngrijiri la do-

miciliu pentru persoane vârst-

nice din cadrul Serviciului Pu-

blic de Asistenţă Socială Tur-

da activitatea fi ind realizată 

în parteneriat cu Centrul Ra-

ţiu pentru Democraţie.

Proiecţia face parte din 

evenimentul „Luna senioru-

lui” organizat pe parcursul 

lunii octombrie şi este dedi-

cată persoanelor trecute de 

pragul pensionării.

Tot în cadrul acestui eve-

niment, ziua de 16 octom-

brie 2017 va aduce pe scena 

Teatrului Aureliu Manea do-

uă „trupe”, una aparţinând 

Centrului de zi pentru vârst-

nici Turda şi cealaltă Centru-

lui de zi pentru vârstnici nr.1 

Cluj Napoca.

Seniorii din Turda vor pre-

zenta la ora 12,00, pe scena 

teatrului turdean, patru scene-

te comice, iar colegii lor de la 

centrul similar din Cluj Napo-

ca, o comedie în 3 acte scrisă 

de Mihai Traistă.

Proiecţie cinematografică 
de succes în Salina Turda

Tribunalul - Judecătoria înainte de 1918
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PROMOVARE

Un expert britanic susţine 

că peste 25 de ani oame-

nii nu vor mai avea voie 

să conducă maşini.

Omar Rahim, director în 

cadrul companiei Energi Mi-

ne, a făcut de curând o decla-

raţie surprinzătoare. El a spus 

că peste aproximativ 25 de 

ani oamenii nu vor mai fi  lă-

saţi să conducă maşini.

Şoferii se lăsă de obicei 

conduşi de emoţii, iar acest 

lucru le afectează deciziile 

pe care le iau în trafi c. De a-

ceea au loc multe accidente 

rutiere.

Din acest motiv, cel mai si-

gur ar fi  că maşinile să nu mai 

fi e conduse de oameni, ci de 

o formă de inteligenţă artifi -

cială.

Rahim a explicat această 

teorie în cadrul Congresului 

Internet of Things, care a avut 

loc la Barcelona.

„Imaginaţi-vă că peste 20 

de ani la vom spune copiilor 

noştri că oamenii aveau drep-

tul să conducă 2 tone de me-

tal cu viteze de până la 112 

km/h, pe un drum acoperit 

de apă şi se bazau numai pe 

propria lor judecată şi pe in-

stinctele lor. Va fi  la fel de ciu-

dat cum este acum când le 

vorbim copiilor despre ce era 

o cabină telefonică”, a decla-

rat Rahim.

Algoritmii de inteligenţă 

artifi cială care vor conduce 

maşinile pe viitor vor fi  mult 

mai efi cienţi, iar numărul de 

accidente rutiere va scădea 

foarte mult, crede Rahim, ci-

tat de Daily Mail.

„Oamenii sunt fi inţe com-

plexe, care lasa emoţiile să le 

afecteaze deciziile, iar asta es-

te de obicei un lucru bun. Es-

te ceea ce ne face să fi m oa-

meni. Dar când ne referim la 

condusul maşinilor, poate fi  

ceva extrem de periculos”, 

adăugă expertul britanic.

El speră că autorităţile din 

Marea Britanie să fi e primele 

care vor înlocui complet şofe-

rii cu pilotul automat, introdu-

când o legislaţie în acest sens.

O declaraţia similară în 

acest sens a fost făcută şi de 

Elon Musk, în 2015. Fondato-

rul Tesla a precizat că, pe vi-

itor, oamenii se vor putea re-

laxa în maşină, pentru că nu 

vor mai fi  nevoiţi să condu-

că. Vor ajunge la destinaţie în 

siguranţă, în timp ce citesc o 

carte sau vizionează un fi lm.

Tesla, alături de alţi pro-

ducători auto, precum BMW 

şi Volvo, a introdus deja pi-

lot automat pe maşinile lor, 

potrivit yoda.ro.

Șofatul va fi interzis peste 25 de ani! 
De ce nu vor mai avea voie oamenii să conducă
Şoferii se lăsă de obicei conduşi de emoţii, iar acest lucru le afectează deciziile pe care le iau în trafic.

Potrivit expertului britanic Omar Rahim, algoritmii de inteligenţă artifi cială vor fi  cei care vor conduce maşinile pe viitor

OMAR RAHIM | 
expert britanic

 „Imaginaţi-vă că 
peste 20 de ani la 
vom spune copiilor 
noştri că oamenii 
aveau dreptul să 
conducă 2 tone de 
metal cu viteze de 
până la 112 km/h, 
pe un drum acoperit 
de apă şi se bazau 
numai pe propria lor 
judecată şi pe 
instinctele lor. Va fi 
la fel de ciudat cum 
este acum când le 
vorbim copiilor 
despre ce era o 
cabină telefonică“

Analistul Ming-Chi Kuo 

de la KGI Securities face o 

afi rmaţie surprinzătoare.

Apple va renunţa complet la 

sistemul de identifi care prin To-

uchID, susţine analistul Ming-Chi 

Kuo de la KGI Securities.

Astfel, începând cu anul 

viitor, toate modelele noi de 

iPhone care vor fi  lansate vor 

avea Face ID, scrie 9to5Mac.

Prin FaceID şi camera fron-

tală TrueDepth, Apple vrea să 

se impună pe piaţă ca lider în 

producţia de smartphone cu 

senzori 3D.

Sistemul se va extinde şi la 

alte produse, nu doar la iPho-

ne. Spre exemplu, noul iPad 

Pro care va fi  lansat anul viitor 

va avea de asemenea Face ID.

Această schimbare nu va 

fi  însă uşor de realizat. Deo-

camdată este o mare proble-

mă cu producţia de compo-

nente pentru noul sistem.

De aceea, stocurile de 

iPhone X vor fi  limitate, lu-

cru care cu siguranţă îi va 

nemulţumi pe fanii care aş-

teaptă cu nerăbdare noul 

gadget.

Ce specificaţie vor avea 
următoarele modele de iPhone

Face ID folosește camera 
frontală TrueDepth de la 
iPhone X. Una dintre com-
ponentele acestei camere 
proiectează 30.000 de 
puncte invizibile pe chipul 
utilizatorului, pentru a rea-
liza o „hartă a fi gurii”.

Această hartă este apoi ci-
tită de cameră infraroșu și 
structura fi gurii este trimi-
să spre cipul A11 Bionic, 
care o transformă într-un 
model matematic.

Cipul compara apoi structura facială primită cu scanarea 
stocată în telefon în timpul procesului iniţial de setare.

Pentru că Face ID folosește o cameră cu infraroșu, sistemul poa-
te funcţiona foarte bine și pe întuneric sau lumină foarte slabă.

Recunoașterea facială funcţionează numai dacă utilizatorul 
se uită direct în camera frontală, cu ochii deschiși.

Telefonul va cere o parolă în timpul setării și atunci când re-
cunoașterea facială nu funcţionează de cinci ori la rând.

Cum funcţionează Face ID
Dacă ţi-ai dorit vreodată să 

explorezi corpurile planeta-

re ale sistemului solar, 

Google s-a gândit la o moda-

litate simplă pentru tine.

Google Maps vine cu o al-

ternativă la călătoriile pro-

priu-zise în spaţiu. Astfel, poţi 

intra în browser, să accesezo 

Google Maps şi să micşorezi 

imaginea de pe Terra până 

când ajungi în spaţiu.

Google a colaborat cu artis-

tul astronomic Björn Jónsson 

pentru a aduna unele dintre 

hărţile corpurilor cereşti, dar 

şi cu NASA şi Agenţia Spaţia-

lă Europeană. Aşadar, dacă ai 

câteva momente libere, des-

chide un browser, accesează-ţi 

locaţia curentă în Google Ma-

ps, intră în modul satelit şi dă 

zoom până când ai părăsit pla-

neta şi ai ajuns în spaţiu.

Unele dintre corpurile adău-

gate recent includ lunile lui Sa-

turn, cum ar Enceladus, Titan 

şi Mimas. S-ar putea să-ţi amin-

teşti că sonda spaţială Cassini, 

care şi-a încheiat recent misiu-

nea şi s-a aruncat în Saturn. În 

timpul misiunii sale, care a du-

rat 22 de ani, Cassini a trimis î-

napoi aproape jumătate de mi-

lion de imagini. Astfel, vei fi  un 

adevărat astronaut călătorind 

pe sateliţii Dioni, Iapetus sau pe 

lunile Europa, Ganymede şi Io.

Pe lângă uimitoarea plane-

tă Saturn, mai există câteva 

corpuri interstelare care te aş-

teaptă să arunci un ochi. Go-

ogle a adăugat, de asemenea, 

planete pitic, ca Pluto şi Ce-

res, dar şi planeta Venus. Oda-

tă ce ai intrat cu Google Ma-

ps în spaţiu, poţi roti obiec-

tele, poţi obţine mai multe in-

formaţii despre fi ecare în par-

te şi poţi să te apropii mai 

mult de ele.

Una dintre locaţiile prefera-

te ale oamenilor care au încer-

cat deja Google Maps în spaţiu 

este Staţia Spaţială Inetrnaţio-

nală, care a fost adăugată în iu-

nie în Street View în hărţile de 

pe Google, potrivit playtch.ro.

Google Maps te trimite 
de acum şi în spaţiu
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Cu ocazia aniversării zilei de naștere și a împlinirii
vârstei de 100 de ani

dorim dragului nostru tată și unchi

NISTOR GHEORGHE
din Aghireș-Fabrici

Un călduros și sincer „LA MULŢI ANI“ 
cu sănătate, fericire și noroc.

Copiii cu nepoţii, strănepoţii și stră-strănepoţii 
din lumea largă:

Floriţa şi Niculiţă, Monica şi Mircea, Emanuel şi 
Alexandra, Gheorghe şi Silvia, Cristi, Nicu şi Rodica, 

Gheorghe şi Ani, Sandu şi Florica.

FELICITARE

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0766-716598. (5.15)

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 3 camere decomanda-
te, 2 băi, 2 balcoane, living cu bu-
cătărie, 2 dormitoare, hol, supr. 
105 mp, parcare, et. 2, cart. Zori-
lor. Accept programul Prima Casă. 
Colaborez cu agenţii de profi l. Ofer 
3% comision din preţul de vânzare. 
Preţ 159.000 euro, negociabil. Inf. 
la tel. 0721-318885. (3.7)

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandat, supr. 85 mp, fi -
nisat, parcare, bloc nou, în cart. 
Zorilor, aproape de Sigma Cen-
ter, preţ 1870 euro/mp. Accept 
programul Prima Casă. Relaţii la 
tel. 0721-318885. (3.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, în construcţie, 2 
camere și hol de 8,60 x 2 m, cu 
posibilitate de mansardare, du-
pă caz. Preţ negociabil. Relaţii și 
informaţii suplimentare la tel. 
0757-561258. (3.7)

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

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

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Dealul Fâ-
naţelor F.N, în supr. 6200 mp, cu 
front de 180 m, cu toate utilităţile 
de pe teren, a 100 m de autobu-

zul nr. 39, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca, cart. Andrei Mureșa-
nu, str. Becaș nr. 34, supr. 3900 
mp, cu front de 19,50 m și 200 m 
lungime, cu C.F. + C.U., P+2 sau 
case înșiruite, cu toate utilităţile pe 
teren, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

apartament 
cu 2 camere, pe termen 
lung, în cart. Mărăşti, 

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, 
str. Mircea Zaciu, cu porţi auto-
mate, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem şi oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

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

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, mate-
riale de costrucţii, orice tip de 
marfă, de la 50 RON/cursă. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închiriere pe termen lung la tel. 
0741-100529. (2.8)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-501252. (2.8)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (2.8)

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

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

¤ 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.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet no-
tarial, caut loc de muncă în do-
meniul juridic ca și consilier juri-
dic, jurist. Ofer și cer seriozitate. 
Tel. 0758-324971.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu ex-
perienţă. Pentru detalii vă rugăm 
să ne contactaţi la nr. de tel. 
0747-486860.

Fac și repar
CAZANE pentru fi ert 

țuică.
Tel. 0747-648647

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă pentru bucătărie, 
sobă pentru cazan de baie, oglin-
dă baie, candelabru, mașină de 
scris mecanică. Informaţii suplime-
natre la tel. 0726-894512. (3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC în ga-
ranţie, 8,5 L A+, preţ convenabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0771-295207. (3.7)

¤ Vând calorifere tablă, dim. 108 
x 65, 70 x 65, 95 x 65, 65 x 45 
tubular, 55 x 40 cm. Pentru deta-
lii sunaţi la 0744-605935. (3.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la coman-
dă. la telefon 0735-176040. (5.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (5.7)

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

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare 
lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 

300 RON, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Promoţie de vară! Vând cana-
pea extensibilă, dimensiune 140 
x 200 cm, compusă din 2 saltele 
tip Relaxa, cu spaţiu de depozita-
re, culoare bleumarin, cu 2 per-
ne, stare foarte bună. Nu asigu-
răm transportul. Preţ 650 ron, 
puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, 
stare perfectă de funcţionare, 
vechime 7 ani, preţ 1000 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ La jumătate de preţ faţă de 
magazin! Vând vană din fi bră de 
sticlă, albă, 1,50 x 0,70 m, mo-
del cu bateria pe perete, foarte 
puţin folosită, stare perfectă, 
ideală pentru băi de dimensiuni 
mai mici, preţ 400 RON, puţin 
negociabil. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-278287.

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0760 185659.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezul-
tată din reamenajări, preţ 300 
RON, puţin negociabil. Nu asigu-
răm transportul. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă, preţ 300 RON. Informaţii la 
telefon 0735-176040. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând covor de perete și aparat 
de ras. Informaţii suplimentare 
la tel. 0726-894512. (3.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (5.7)

¤ Vând borcane de tot felul, di-
ferite dimensiuni. Aștept telefoa-
ne la 0735-176040. (5.7)

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

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând covor cu model tip medali-
on (combinaţie de culori, bordo cu 
bej), dimensiune 2,05 x 2,90 m, 
utilizat, preţ 250 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 0751-014413.

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

MATRIMONIALE

¤ Bărbat de 36 ani, caut o fată cu 
înălţimea de peste 1,75 m pentru 
prietenie. Tel. 0752-396598. (4.5)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student, legiti-
maţie de student, StudCard, legiti-
maţie transport student, abona-
ment la Biblioteca UAD pe numele 
STĂNESE SÂNZIANA MARIA, Uni-
versitatea de Artă și Design din 
Cluj-Napoca. Le declar nule. (1.1)

¤ Pierdut carnet și legitimaţie 
student pe numele JINAR IULIA, 
eliberate de Facultatea de Drept. 
Le declar nule. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator de 
suspendare a fi rmei FASCINO 
PROD S.R.L. , cu nr. de ordine în re-
gistrul comerţului J12/666/2003 și 
cod unic de înregistrare 15291501. 
Îl de clar nu. (1.1)

ANUNŢ AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Î n conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţ ia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi că rile 
ș i completările ulterioare ș i a ordinului 1798/2007, 
S.C. TVM MED SERV S.R.L., având sediul în Cluj 
Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 38A, C.U.I. RO 
7964577, J12/2379/1995 anunţă începerea demersurilor 
î n vederea obţ inerii Autorizaţ iei de Mediu pentru obiectivele:

 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale 
şi inginerie
7211 – Cercetare – dezvoltare în biochimie
8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată
8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală
8610 – Activităţi de asistenta spitalicească

din localitatea Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu, 
nr. 38A, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii ș i reclamaţ ii se vor depune la sediul 
Agenţ iei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, 
după urmă torul program: luni între orele 12:30 – 17:00, 
marţ i ș i joi î ntre orele 12:30 – 16:30, miercuri ș i vineri 
î ntre orele 8:30 – 13:00.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Convietuiri

16:00 Stiri

16:05 Convietuiri

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Interes general

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:55 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Nunta cu scantei

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 The Wall – Marele Zid

21:15 Baieti de oras

22:15 Un gigolo de doi bani

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Visuri la cheie

22:30 Pe bune?!

23:30 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Cu lumea-n cap

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Camera de ras

15:30 Mama mea gateste 
mai bine

16:30 Focus

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Cronica Carcotasilor

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Patria mea esti tu

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 LIGA MAGAZIN

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Celebrity

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
ACS Poli Timisoara – CS 
Concordia Chiajna

18:30 Casa Poporului

20:00 Scottish Premier 
League – Campionatul Scotiei

20:30 Jupiler Pro League – 
Campionatul Belgiei

21:30 Big Boletus

22:30 Zeek si lumea animalelor

23:00 Celebrity

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

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Doriţi un loc de muncă plăcut şi sigur?

ANGAJEAZĂ

CONFECȚIONERE ARTICOLE TEXTILE
DACĂ AȚI LUCRAT LA MAȘINI DE CUSUT

VĂ AȘTEPTĂM SĂ FACEȚI PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ

DACĂ NU, VĂ PUTEM CALIFICA NOI!

CONTACT: SC EST COMPANY ROM IMPEX SRL
B-dul MUNCII nr. 14, 400641

Cluj-Napoca, România

TELEFON: 0264 415 428, 0742 085 264 
WEB: estcompanyrom.com

email: personal@estcompanyrom.com

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ VÂNZARE

Dobra Wine din Jud Satu Mare

Vinde struguri pentru vin
cu Indicaţie Geografi că

Soiurile disponibile pentru vin sunt:
• Riesling Italian,

• Sauvignon Blanc, Fetescă Albă, Traminer Roz, 
Tămâioasă Românească,

• Muscat Ottonel, Merlot Cabernet Sauvignon, Fetească 
Neagră, Burgund Mare,

• Pinot Noir, Cadarcă

Preţul între 1,5 si 2 RON/Kg în funcţie de soi

Contact Kallos Francisc 0744.697.539;
0741.337.305; 0768 831 264

ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

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

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

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

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

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

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

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni 
până vineri

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

Sună-ne la telefonul:
Tel: 0264-207950 / 0749-018611

şi dacă nu eşti din Cluj venim noi în satul tău sau
îţi organizăm transport să vii la fabrică pentru interviu

Cerinţe:
• Studii – minim 8 clase
•  Aptitudine şi disponibilitate pentru munca în picioare 

şi în schimburi
• Capacitate de distingere a culorilor

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu al Aviatrans SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) prin Sentinţa civilă pronunţată în ședinţa publică 
din data de din data de 11.10.2017, în dosarul nr. 
1494/1285/2015, de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii Aviatrans SRL (Cod de identifi care fi scală 
8224429, Număr de ordine în Registrul comerţului 
J12/370/1996, Municipiul Cluj-Napoca Str. Traian Vuia, Nr. 
151, judeţul Cluj), că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
falimentului în formă generală prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor suplimentare asupra averii debitoarei 
este 22.11.2017;

3. Termenul limită de verifi care a cererilor de admitere 
a creanţelor suplimentare, întocmirea și publicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 06.12.2017;

4. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul suplimentar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
suplimentar de creanţe în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă;

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe, este 17.01.2018.

societate de practicien

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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ANUNT

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat 
de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Știinţe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs în 
data de 09.11.2017 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca 
din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată de:

* şef Serviciu Social – 1 post contractual vacant în cadrul 
Serviciului Social

Condiţii de participare:
- Vechime pe studii superioare minim 5 ani
* şef birou – 1 post contractual vacant în cadrul Serviciului 

Social – Restaurant
Condiţii de participare:
- Vechime pe studii superioare minim 5 ani
* şofer autobuz – 2 posturi contractual vacante în cadrul 

Compartimentului Transport
Condiţii de participare:
- Vechime ca și conducător auto minim 5 ani
- Studii necesare – minim școala profesională
- Permis de conducere cat.B.C.D.E.
- Atestate ARR pentru marfă și persoane
- Avize medicale și aviz psihologic
* inginer – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii 

de Agricultură, Disciplina Fitotehnie
Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii superioare în specializarea Agricultură
- Doctorand în domeniul postului
- Absolvirea unui master
- Publicarea minim a unei lucrări indexate BDI, în 

domeniul postului
- Carnet conducere cat.B
- Permis de conducere a agregatelor în câmp
* muncitor califi cat – fochist – 2 posturi contractual 

vacante în cadrul Compartimentului Administrativ
Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii generale
- Curs de califi care fochist
- Autorizaţie ISCIR, însoţită de taloanele pentru viza 

anuală, valabilă pentru cazane de apă caldă de joasă 
presiune, clasa C

* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii 
de Horticultură, Departament II

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii superioare specializarea silvicultură
- Cunoștinţe de operare pe calculator
- Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu
Tipul probelor:
* muncitor necalifi cat – 1 post contractual vacant în 

cadrul Facultăţii de Agricultură
Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii generale
- Cunoștinţe de botanică
- Abilităţi în cultivarea plantelor
Data limită de depunere a dosarelor este 31.10.2017 

ora 10,30. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 
24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

PUBLICITATE

A N U N T

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și 
completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Știinţe 
Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează 
concurs în data de 02.11.2017 ora 10,00 la sediul USAMV 
Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru 
ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată de:

* administrator patrimoniu – 1 post contractual temporar 
vacant la Agronomia 2

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii de liceu cu diplomă de bacalaureat
- Cunoștinţe de operare pe calculator
* asistent de cercetare în biologie – 1 post contractual 

temporar vacant la Cercetare-proiect ERANET-BIODIVERSA
Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii superioare în domeniu biologie
- Studii postuniversitare, specializarea Ecologie sistemică 

și conservarea biodiversităţii
- Doctorand în domeniul agronomie
- Cunoașterea tehnicilor de lucru specifi ce ecologiei solului
- Cunoștinţe avansate de limbă engleză
- Permis de conducere cat.B
- Cunoștinţe de operare pe calculator (Word, Excel)
- Abilităţi de comunicare
Data limită de depunere a dosarelor este 24.10.2017 

ora 10,30. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 
24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

Matthew Caruana Galizia, 

fi ul jurnalistei ucise luni în 

Malta, a scris, marţi, pe 

Facebook că autorităţile au 

dat dovadă de incompeten-

ţă, adăugând că mama sa a 

fost asasinată pentru că a 

apărat statul de drept împo-

triva celor care au încercat 

să încalce legea.

„Mama mea a fost asasina-

tă pentru că a stat între statul 

de drept şi cei care au căutat 

să încalce legea, asemeni mul-

tor jurnalişti puternici. Dar ea 

a fost, de asemenea, vizată pen-

tru că ea a fost singura persoa-

nă care a făcut acest lucru. Aşa 

se întâmplă atunci când insti-

tuţiile statului sunt incapabile: 

ultima persoană rămasă în pi-

cioare este adesea un jurnalist. 

Lucru care îl face să fi e şi pri-

ma persoană ucisă”, a scris 

Matthew Caruana Galizia.

„Da, asta suntem: un stat 

mafi ot în care acum îţi poţi 

schimba sexul în cartea de iden-

titate, dar în care poţi fi  arun-

cat în aer pentru exercitarea 

unor libertăţi fundamentale. 

Cum am ajuns aici? (…) Dacă 

instituţiile ar fi  funcţionat deja, 

nu ar exista nicio investigaţie a 

unui asasinat, iar fraţii mei şi 

cu mine am avea încă o mamă. 

Joseph Muscat, Keith Schem-

bri, Chris Cardona, Konrad Mi-

zzi, procurorul general şi lista 

lungă de comisari de poliţie ca-

re nu au luat nicio măsură: sun-

teţi complici. Sunteţi responsa-

bili pentru asta”, a adăugat 

Matthew Caruana Galizia.

„Nu am să uit niciodată 

cum încercam să deschid uşa 

maşinii, cum claxonul maşinii 

încă se auzea şi cum ţipam la 

doi poliţişti care au venit cu 

un stingător să-l folosească. Ei 

s-au uitat la mine: «Ne pare 

rău, dar nu putem face nimic», 

a spus unul dintre ei. M-am 

uitat pe jos, bucăţi din mama 

mea erau peste tot în jurul 

meu. Mi-am dat seama că aveau 

dreptate: nu exista nicio spe-

ranţă. «Cine era în maşină?», 

m-au întrebat. Mama mea es-

te în maşină. Este moartă. Es-

te moartă din cauza incompe-

tenţei tale. Nu a fost o crimă 

obişnuită şi nu a fost tragic. 

Tragic este când cineva este 

lovit de autobuz. Când în ju-

rul tău există foc şi sânge, 

atunci este război. Suntem un 

popor în război împotriva sta-

tului şi a crimei organizate, ca-

re au devenit imperceptibile”, 

a continuat acesta.

Daphne Caruana Galizia, 

cea mai cunoscută jurnalistă 

de investigaţii din Malta, ca-

re a coordonat ancheta Pana-

ma Papers din această ţară, a 

murit luni în urma exploziei 

unei bombe plasate sub ma-

şina sa, chiar în apropierea 

casei unde aceasta locuia.

Malta: Acuzații la vârful 
statului după moartea 
unei jurnaliste de investigație
Fiul jurnalistei ucise a precizat că Joseph Muscat, premierul Maltei, 
dar şi procurorul general se numără printre oamenii care sunt 
responsabili pentru moartea mamei sale.

Daphne Caruana Galizia, jurnalista ucisă în Malta

O femeie şi doi bărbaţi au 

murit, luni, în Irlanda în 

urma creşterii în intensitate 

a uraganului Ofelia, iar 

guvernul irlandez a cerut 

intervenţia armatei pentru 

gestionarea situaţiei, rela-

tează site-ul BBC News.

Femeia, în jurul vârstei de 

50 de ani, a murit după ce un 

copac s-a prăbuşit peste maşi-

na în care se afl a. Unul dintre 

bărbaţi a fost victima unui in-

cident similar, iar un altul a mu-

rit într-un accident de muncă, 

în timp ce încerca să înlăture 

un copac doborât de furtună.

360.000 de locuinţe şi com-

panii din Irlanda au rămas 

fără energie electrică, iar şco-

lile au fost închise. Uraganul 

Ofelia a afectat şi Irlanda de 

Nord şi Ţara Galilor. Locuito-

rii din Irlanda au fost sfătu-

iţi de către autorităţi să ră-

mână în case, în condiţiile în 

care rafalele de vânt cu vite-

ze de 176 de kilometri la oră 

„reprezintă o ameninţare la 

adresa vieţii”.

Peste 130 de curse au fost 

anulate pe aeroportul din Du-

blin. Fostul preşedinte american 

Bill Clinton şi-a anulat o călăto-

rie la Belfast din cauza vremii.

Grupul de Coordonare pen-

tru Situaţii de Urgenţă a esti-

mat că este cea mai puternică 

furtună care a lovit Irlanda în 

ultimii 50 de ani.

Uraganul Ofelia a ajuns în Europa. 
Trei persoane au murit în Irlanda.
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„Acelaşi scenariu pe 

care-l vedem etapă de 

etapă, avem jocul în 

mână şi nu putem să 

înscriem. Nu marcăm 

nici de la 5 metri, nici 

de la 7 metri, nici de la 

11 metri. Nu ştiu dacă e 

lipsa de concentrare, 

lipsă de valoare, prostie. 

E inadmisibil să iei 3 

goluri la indigo. Eu aşa 

am învăţat că marcajul 

se face strâns, uitaţi-vă 

la ăia de afară cum se 

iau în braţe. Noi le-am 

lăsat culoare cât Ştefan 

cel Mare. Dacă marcam 

pentru 1-0, poate altfel 

era partida.” a declarat 

dezamăgit Marin Barbu, 

antrenorul celor de la 

Juventus Bucureşti.

Dinamo, după succesul 

cu nou-promovata, a trecut 

pe locuri de play-off.

„Puteam deschide 
scorul mai repede”

„Am muncit mult, puteam 

deschide scorul mai repede, 

am avut trei-patru ocazii în 

primele 30 de minute. Ei au 

avut acea ocazie, acel 11 me-

tri dintr-o greşeală a lui Du-

dea, care e tânăr şi trebuie 

să mai înveţe, să nu facă 

alunecare acolo, la margi-

nea careului. A doua repri-

ză a fost foarte bună. Tre-

buie să rămânem modeşti, 

mai avem mult de lucru, tre-

buie ca încet-încet să urcăm. 

Fiecare antrenor exersează 

faze fixe, şi eu exersez 45 

de minute astfel de faze şi 

mă bucur că ne-au ieşit”, a 

declarat tehnicianul dina-

moviştilor, Miriuţă, după 

partida din Ştefan cel Mare.

Victorie de moral 
pentru Dinamo

„A fost o victorie de mo-

ral, acum ne dorim să ră-

mânem în play-off. Primul 

obiectiv e să fim în prime-

le şase, apoi vom putea tra-

sa un alt obiectiv. Îmi pla-

ce mult acest sistem 4-3-3, 

însă trebuie să ai atitudine, 

determinare indiferent de 

sistem. Am exersat şi săp-

tămâna asta cu doi atacanţi, 

dar până la urmă am decis 

să joc cu Adam şi Costache 

în spate, dar probabil vor fi 

şi jocuri în care voi juca cu 

doi atacanţi, dar la jocul ăs-

ta aşa am gândit-o”, a mai 

spus antrenorul „câinilor”.

Cu Nemec 
cum rămâne?

„Cât despre jucătorul 

Adam vorbesc tot timpul, 

mai ales ca vorbim amân-

doi germană şi ne înţele-

gem. Deocamdată nu se gân-

deşte să plece, îşi face trea-

ba aici şi în iarna va lua o 

decizie. Nu se pune proble-

ma să stea pe banca, am 

vorbit cu patronul. Eu nu 

îmi bat joc niciodată de un 

jucător care îşi face treaba. 

Joc cu el daca îşi face trea-

ba, pentru că altfel îţi baţi 

joc de el ca om...” a expli-

cat Miriuţă.

Golurile partidei au fost 

marcate de Katsikas (dublă, 

în minutul 44 şi 50) şi de 

Costache (minutul 81).

Miriuţă, lăudat 
de jucători

„Cred că trebuia să vină 

şi această victorie, suntem 

toţi fericiţi, mai ales fanii, 

trebuie să continuăm aşa. 

Am exersat aceste lovituri 

de la colţul terenului, la fel 

cum exersăm şi alte faze. 

Miriuţă ne-a adus încrede-

re, ne arată lucruri la an-

trenament, dacă te antre-

nezi bine, o să joci şi bine. 

Sper să facem mai multe, 

să ocupăm un loc de 

play-off, trebuie să arătăm 

la toate meciurile bine.” a 

mărturisit autorul dublei, 

Katsikas. 

Juventus Bucureşti, singura echipă 
fără victorie în Liga I
Juventus Bucureşti, învinsă de Dinamo Bucureşti (0-3), este singura formaţie care încă nu a bifat nici o victorie în Liga I.

1. CFR Cluj 33 puncte

2. FCSB 29 puncte

3. CS ”U” Craiova 29 puncte

4. Astra Giurgiu 24 puncte

5. FC Botoșani 24 puncte

6. Dinamo București 20 

puncte

7. FC Viitorul 20 puncte

8. Poli Timișoara 18 puncte

9. Concordia Chiajna 17 

puncte

10. FC Voluntari 16 puncte

11. Poli Iași 15 puncte

12. Sepsi 11 puncte

13. Gaz Metan Mediaș 9 

puncte

14. Juventus București 4 

puncte

Clasament Liga I
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Volei: Deplasare 
dificilă pentru 
Universitatea

Echipa de volei masculin va ju-
ca miercuri, de la ora 18:00, 
împotriva formaţiei CS Unirea 
Dej. „Este o deplasare difi cilă 
deoarece echipa din Dej este 
greu de bătut pe teren propriu, 
dar noi mergem acolo cu gân-
dul de a face un meci bun și ju-
căm la victorie”, a declarat teh-
nicianul echipei universitare, 
Răzvan Parpală, pentru u-cluj.
ro. Meciul din etapa a III-a din 
Divizia A va avea loc în Sala 
Sporturilor din Dej. Partida va 
fi  arbitrată de cuplul de arbitri 
Răzvan Lupuţan(Baia Mare) – 
Ionuţ Buciu (Zalău), iar obser-
vatorul delegat din partea FRV 
este Vasile Dușa.

Cîrstea a părăsit 
turneul de la 
Luxemburg
Jucătoarea română de tenis 
Sorana Cîrstea a părăsit turneul 
de la Luxemburg încă din pri-
mul tur. Turneul este dotat cu 
premii totale de 226.750 do-
lari. Cîrstea a abandonat luni la 
scorul de 5-7, 2-3 în faţa jucă-
toarei din Paraguay, Veronica 
Cepede Royg, nr. 78 mondial. 
Numărul 37 mondial, și cap de 
serie nr. 4 la Luxemburg, a pă-
răsit terenul după o oră și 30 
minute din cauza unei acciden-
tări la coapsă. Ea va primi un 
cec de 1.552 dolari și 1 punct 
WTA. Pe tabloul principal de la 
Luxemburg mai sunt încă două 
românce, Monica Niculescu, 
deţinătoarea titlului, care va ju-
ca în primul tur cu o adversară 
venită din califi cări, și Mihaela 
Buzărnescu, adversara acesteia 
fi ind germanca Sabine Lisicki.

Pe scurt

CONCURS

23 octombrie

PUBLICITATE

Fostul antrenor al formaţiei 

FC Botoşani a vorbit despre 

actuala situaţia a fotbalului 

românesc, dar şi despre 

liderul Ligii I, CFR Cluj.

„Meciul dintre CFR Cluj şi 

fosta mea echipă FC Botoşani 

a fost un meci tipic de campi-

onat unde totul este sub sem-

nul echilibrului. Nu există în 

Liga I o echipă care să domine 

totul, toată lumea joacă la re-

zultat, din acest motiv proba-

bil lipseşte şi spectacolul. CFR-ul 

a plecat favorită, dar asta nu a 

fost de ajuns. Îmi pare rău să 

spun dar echilibrul prezent în 

Liga 1 nu este un echilibru dat 

de creşterea valorii, ci mai mult 

dat de jocul slab a celor ce sunt 

favoriţi. Au fost şi partide fru-

moase, dar foarte rar. Sunt şi 

echipe care într-adevăr şi-au 

impus un stil mai ofensiv, dar 

sunt foarte puţine, le pot nu-

măr pe degetele de la mână. 

Este un campionat modest şi 

îmi pare rău să spun asta, pen-

tru că şi eu am făcut parte din 

fotbalul românesc şi probabil 

o să mai fac parte. Din păcat 

în momentul de faţă asistăm la 

un fenomen modest”, a decla-

rat Grozavu, în cadrul emisiu-

nii „Divizia Locală”.

„Spectacolul lipseşte şi este 

păcat şi pentru telespectatori. Şi 

ce se întâmplă la Liga a IV-a, de 

exemplu, nu se întâmplă în fi -

ecare săptămână sau etapă. Joa-

că un Steaua-Rapid şi acolo sunt 

foarte mulţi spectatori, dar ase-

menea meciuri sunt o dată pe 

campionat”, a mai adăugat fos-

tul antrenor.

Leo Grozavu a vorbit şi des-

pre CFR Cluj, mărturisind: „În 

cea ce priveşte evoluţia CFR-ului, 

sincer pentru unu care vorbeş-

te de afară este foarte uşor. Dar 

eu sincer mă aşteptam mai mult, 

clar. Sunt echipa de pe primul 

loc care au făcut un tur foarte 

bun de campionat. Probabil şi 

declaraţia dată de Petrescu cum 

că în retur nu vor mai fi  la fel, 

aceasta s-a transpus şi în teren. 

A fost un joc sărac, CFR-ul are 

jucători cu multă calitate. Dar 

repet, e foarte uşor să vorbeşti 

despre ce s-a întâmplat în teren 

de pe margine, doar cei ce sunt 

acolo ştiu. Petrescu a şi spus că 

nu au fost cei mai inspiraţi.”

Leo Grozavu, după meciul CFR-ului: „Spectacolul în teren lipseşte”

Meciul va avea loc în Sala 

Sporturilor „Horia Demian”.

„Urmează un meci impor-

tant pentru noi, debutul în FI-

BA Europe Cup şi ne dorim să 

fi e cu dreptul. Jucăm cu o echi-

pă puternică, zic eu de nivel de 

play-off în campionatul Turci-

ei, cu jucători de naţionale im-

portante ale Europei, însă noi 

ne dorim foarte mult să înce-

pem cu o victorie, aceasta tre-

buie să fi e mentalitatea noas-

tră. Va trebui să dăm tot ce avem 

mai bun ca să reuşim acest lu-

cru, să fi m concentraţi încă din 

primul minut al meciului, ceea 

ce nu prea ne-a reuşit în ulti-

mele două-trei jocuri. Vrem să 

corectăm acest lucru, am pus 

accent în aceste zile, sperăm să 

ne iasă. Nu avem probleme de 

lot, în afară de Rasic, bineînţe-

les, despre care toată lumea ştie 

că va reveni mai târziu. Toată 

lumea e aptă, toată lumea e ne-

răbdătoare la debutul în aceas-

tă competiţie şi, bineînţeles, toa-

tă lumea îşi doreşte victoria. 

Adversarul nostru joacă din ce 

în ce mai bine, am văzut cinci 

meciuri ale lor, au jucători de 

o valoare incontestabilă, de na-

ţionala Croaţiei, a Serbiei, par-

ticipanţi la EuroBasket, foşti ju-

cători de naţionala Sloveniei, 

deci avem în faţă o echipă cu 

nume importante din basche-

tul european. Nu ne sperie, în-

să, acest lucru, dimpotrivă, ne 

motivează în plus, ne dorim 

foarte mult să reuşim victoria 

şi cred că avem şanse bune să 

reuşim”, a declarat tehnicianul 

clujenilor Mihai Silvăşan, la con-

ferinţa de presă premergătoare 

meciului cu Istanbul BBSK.

Întrebat despre obiectiv, Sil-

văşan a mărturisit: „Obiectivul 

nostru este califi carea din aceas-

tă grupă, cred că la prima ve-

dere echipa din Turcia este pri-

ma favorită, însă Lukoil este 

campioana Bulgariei, are jucă-

tori valoroşi în componenţă şi 

pot fi  şi ei o nucă tare. Aparent, 

echipa din Georgia pare cea mai 

slabă, însă nu trebuie subesti-

maţi. Trebuie să luăm totul pas 

cu pas, meci cu meci, antrena-

ment cu antrenament şi vom 

vedea ce se va întâmpla.”

U-Banca Transilvania este 

în Grupa E a FIBA Europe Cup.

Prezent la conferinţa de pre-

să, jucătorul Universităţii, Željko 

Šakic a declarat: „Jucăm cu o 

echipă foarte bună, care a adus 

în acest an jucători foarte va-

loroşi, aşadar avem în faţă un 

test important. Sper că putem 

să ne facem jocul şi să îi învin-

gem, ştim care ne sunt obiec-

tivele, aşadar avem într-adevăr 

un test important şi sper că fa-

nii vor veni în număr mare şi 

ne vor conduce spre victorie. 

Îl cunosc personal pe Stefan 

Bircevic, este un jucător de echi-

pă naţională, cunosc alţi doi 

jucători ai turcilor... Am jucat 

împotriva lui Bircevic anul tre-

cut, este un jucător foarte bun, 

însă în acest meci sper să fi e 

slab.. Cred că noi suntem mai 

bine decât eram cu o lună în 

urmă, căci ştim mai bine ce 

avem de făcut, ne cunoaştem 

fi ecare rolul. Pentru mine, sco-

pul pentru care joc este să fi u 

numărul unu, nu mă interesea-

ză nimic altceva, vreau să fi u 

primul în campionat, primul în 

cupă şi oriunde joc. Sigur, va 

fi  un drum difi cil, dar aşa tre-

buie să fi e în baschet.”

U-BT se pregăteşte de debutul 
în FIBA Europe Cup
U-BT va debuta în FIBA Europe Cup, azi de la ora 19:00 împotriva formaţiei Istanbul BBSK. 

 Universitatea Cluj este pe locul 3 în Divizia A, cu 4 puncte
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