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ACTUALITATE

Magistraţii clujeni, 
abuz fără precedent
Un tânăr din Cluj a fost condamnat la în-
chisoare cu executare fără a fi  citat sau 
anunţat de pedeapsă.  Pagina 2

SOCIAL

Soprana fără scenă de 
la „Românii au talent”
Tânăra Paula Rad din Cluj a năucit juriul 
de la „Românii au talent” cu vocea sa, dar 
şi cu povestea ei incredibilă.  Pagina 7

ECONOMIE

Clujul, ideal pentru 
a deschide o afacere
Sfat de la o tânără antreprenoare: „Timpul 
înseamnă bani, nu aşteptaţi! Este foarte 
important sa pui sufl et şi să te implici 
100%!”.  Pagina 5

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

Trei ferestre ale palatului Széki din Cluj (secol XIX), imobil monument istoric, 
au fost înlocuite cu geamuri termopan cu ramă de PVC. Ce spun specialiştii 
în istoria locală despre urâţirea clădirilor. Pagina 7
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„Muzeul Între Bare” se înființează 
cu materiale de la proteste

SĂNĂTATE

Un nou regim previne bolile asociate 
procesului de îmbătrânire

Un istoric de artă din 
Cluj-Napoca vrea să înfi inţeze 
„Muzeul Între Bare”, el colec-
ţionând din ţară materiale de 
la protestele privind OUG nr. 
13, pancarte, afi şe, pe care le 
depozitează, deocamdată, în 
propria locuinţă, dar şi foto-
grafi i şi înregistrări video.

Szekely Sebestyen a decla-
rat, sâmbătă, că a fost prezent 
la protestele din mai multe ora-
şe de unde a colectat pancarte 
şi afi şe pentru viitorul muzeu.

Acesta a subliniat că, pen-
tru completarea colecţiei, a plă-
tit 10 lei unui student din 
Cluj-Napoca care a încropit o 
pancartă din două cozi de mă-

tură, banii fi indu-i daţi acestu-
ia ca să cumpere alte două mă-
turi pentru a le avea în cămi-
nul studenţesc unde locuieşte.

Muzeul Între Bare mai co-
lectează şi materialele digita-
le, virtuale, folosite în cadrul 
protestelor în condiţiile în ca-
re o caracteristică a acestor 
proteste este că se desfăşoară 
şi în mediul online.

Vă reamintim că Muzeul Na-
ţional de Istorie a Transilvani-
ei a făcut un apel clujenilor, 
pe site-ul propriu, dar şi e pa-
ginile de socializare, să păs-
treze pancartele şi fotografi ile 
de la manifestaţii şi să le pre-
dea instituţiei.

O dietă temporară, care re-
produce efectele benefi ce ale 
postului, determină modifi cări 
celulare favorabile sănătăţii şi 
încetineşte procesul de îmbă-
trânire, aşa cum se observă în 
mod normal după câteva zile 
de regim fără hrană, potrivit 
unui studiu clinic efectuat în 
Statele Unite şi publicat mier-
curi. În plus, acest regim în-
târzie apariţia afecţiunilor aso-
ciate cu înaintarea în vârstă.

Înainte de a fi  evaluat pe o 
sută de participanţi, regimul 
intitulat „ProLon”, dezvoltat 
de oamenii de ştiinţă de la In-
stitutul pentru Longevitate din 
cadrul Universităţii California 

de Sud (USC), a fost testat pe 
şoareci, informează AFP.

Această dietă este săracă în ca-
lorii, zaharuri şi proteine, dar bo-
gată în grăsimi vegetale sănătoa-
se. Ea constă în supe de legume, 
batoane energizante, ceai şi su-
plimente de vitamine, dozate în 
funcţie de masa corporală, şi re-
comandă consumul a 770 – 1.100 
de calorii pe zi – spre deosebire 
de consumul obişnuit de 2.500 
de calorii pentru un bărbat şi 
2.000 de calorii pentru o femeie.

Studiul se bazează pe rezul-
tatele unor observaţii de lungă 
durată, efectuate în special a-
supra muştelor Drosophila me-
lanogaster (musculiţa de oţet).
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Cum va arăta Piaţa Unirii după ce latura vestică se va închide
Circulaţia rutieră va fi închisă total pe latura vestică a Pieţei Unirii începând de luni, deoarece municipalitatea începe 
lucrările de transformare a perimetrului respectiv în zonă pietonală. Pagina 3

Ferestrele Palatului Széki, ÎNLOCUITE CU TERMOPANE!

Palat istoric din Cluj, 
mutilat de proprietari
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Un tânăr de 28 de ani a 

fost încarcerat timp de 

două luni după ce 

Judecătoria Gherla a 

decis să înlocuiască o 

amendă penală primită 

în anul 2013 cu o 

pedeapsă privativă de 

libertate. Avocaţii spun 

că bărbatul nu ar fi fost 

citat la procese şi nici 

notificat cu privire la 

sentinţa instanţei.

În anul 2013, tânărul din 

Cluj care atunci avea 24 de 

ani, a primit o amendă pe-

nală după ce a fost implicat 

într-o altercaţie. A achitat o 

parte din amendă, apoi a 

plecat la muncă în Italia. Nu 

a mai plătit restul amenzii, 

în valoare de 450 de lei, ast-

fel că autorităţile au sesizat 

judecătoria Gherla şi au ce-

rut înlocuirea sancţiunii cu 

o pedeapsă privativă de li-

bertate. Procesul s-a desfă-

şurat în lipsa tânărului, iar 

instanţa a decis condamna-

rea acestuia la patru luni de 

închisoare cu executare.

„Instanţa din Gherla nu 

a respectat drepturile ele-

mentare ale acestui tânăr. 

Nu l-a citat la proces, nu i 

s-a asigurat nici măcar un 

avocat din oficiu, iar după 

pronunţarea deciziei prin 

care a transformat amenda 

de 450 de lei în şase luni de 

închisoare cu executare, nu 

l-au notificat. Culmea e că 

pe citaţiile trimise de instan-

ţă, care au fost ataşate la 

dosar, datele de contact şi 

de identificare ale destina-

tarului erau inventate, au 

fost comunicate către o per-

soană care nu există, însă 

cineva semnase de primire”, 

a declarat avocatul Iulian 

Stoia, cel care l-a reprezen-

tat pe tânăr după ce a fost 

încarcerat.

Bărbatul, care obţinuse 

între timp un contract de 

muncă pe perioadă nedeter-

minată în Italia, nu a ştiut 

de condamnare, iar în 2016, 

în preajma Crăciunului, a 

revenit în ţară pentru a-şi 

petrece sărbătorile alături 

de familie. La Vama Borş, 

fiindcă fusese dat în con-

semn, a fost reţinut şi dus 

direct la penitenciarul Ora-

dea unde a rămas încarce-

rat.

„Când am aflat de situ-

aţia tânărului, am decis să 

îl reprezentăm gratuit şi am 

descoperit că nu i s-au res-

pectat o serie de drepturi, 

aşa că am atacat imediat 

decizia la Tribunalul Cluj, 

secţia Penală. Judecătorii 

au analizat dosarul, au con-

statat abuzul şi au admis 

contestaţia înaintată de noi 

şi au dispus desfiinţarea 

sentinţei şi punerea de în-

dată în libertate a tânăru-

lui. Acesta a executat, în 

mod nelegal, 61 de zile de 

închisoare. Totodată, instan-

ţa a constatat că restul din 

pedeapsa amenzii, aplicate 

iniţial, a fost executat”, au 

mai precizat avocatul Iuli-

an Stoia.

Tânărul a fost pus în li-

bertate în data de 15 februa-

rie. În perioada cât a fost 

încarcerat, bărbatului i s-a 

reziliat contractul de mun-

că pe care îl avea cu firma 

din Italia şi a pierdut asigu-

rarările sociale. Din acest 

motiv, bărbatul va demara 

procedurile de chemare în 

judecată a statului român 

pentru acordarea de despă-

gubiri ca urmare a condam-

nării sale, iar dacă nu se va 

admite că a fost încarcerat 

în mod nelegal, va deschi-

de un proces la CEDO, au 

explicat avocaţii acestuia.

Magistraţii clujeni, 
abuz fără precedent
Un tânăr din Cluj a fost condamnat la închisoare cu executare 
fără a fi citat sau anunţat de pedeapsă.

Ambulanţă în misiune, 
lovită de un autoturism

O ambulanţă care se grăbea la un pacient a 
fost implicată într-un accident de circulaţie 
în Piaţa Avram Iancu. Accidentul a avut loc 
joi în jurul orei 14.40, iar potrivit poliţiști-
lor, din fericire, a fost soldat doar cu pagu-
be materiale. „Din primele informaţii o am-
bulanţă care circula pe Eroilor ar fi  pătruns 
în intersecţie cu Piaţa Avram Iancu pe cu-
loarea roșie a semaforului intrând astfel în 
coliziune cu un autoturism care circula în-
spre Calea Turzii. Autospeciale avea semna-
lele acustice și luminoase în funcţiune. 
Niciun șofer nu se afl a sub infl uenţa băutu-
rilor alcoolice. Nu există victime, doar pa-
gube materiale”, au declarat reprezentanţii 
IPJ Cluj.

Accident grav între Dej 
şi Baia-Mare
Două autoutilitare au fost implicate vineri 
dimineaţă într-un accident de circulaţie grav 
petrecut pe DN1C, pe segmentul arterei ca-
re face legătura între Dej și Baia-Mare. 
Accidentul a avut loc în jurul orei 9, pe raza 
comunei sălăjene Gâlgău, ca urmare a cioc-
nirii unei autocisterne cu o autobasculantă, 
potrivit Dej24.ro. Șoferul autocisternei a 
fost prins între fi arele contorsionate și a 
avut nevoie de descarcerare. La faţa locului 
au sosit pompierii de la Serviciul de 
Intervenţie din Ileanda și un echipaj de poli-
ţie. Bărbatul a fost descarcerat și preluat de 
o ambulanţă de prim-ajutor care l-a trans-
portat la spitalul municipal din Dej, con-
form sursei citate. Circulaţia rutieră a fost 
blocată câteve zeci de minute, pentru efec-
tuarea primelor cercetări ale poliţiștilor, ca-
re urmează să stabilească mai exact în ce 
circumstanţe s-a produs accidentul.

Grindeanu a dezvăluit 
în ce relaţii este cu Dragnea
Prim-ministrul Sorin Grindeanu a vorbit 
despre relaţia pe care o are cu președintele 
PSD, Liviu Dragnea, și despre tensiunile din 
partid. Întrebat dacă există o răceală între 

el și liderul PSD, Liviu Dragnea, Grindeanu a 
precizat, potrivit evz.ro: „Sunt membru de 
20 de ani în PSD și în toată această perioa-
dă am văzut tot felul de coabitări. Dacă vă 
aduceţi aminte, am văzut coabitări între 
domnul Tăriceanu și domnul Băsescu, între 
un prim-ministru de un fel și președinte de 
același fel care aveau anumite puncte de 
vedere comune. PSD a câștigat alegerile cu 
un scor unic candidând singur cu un procent 
unic după Revoluţie. PSD condus de Liviu 
Dragnea. Avem de data asta iarăși o situa-
ţie inedită și anume faptul că e altcineva 
prim-ministru și altcineva președinte la par-
tid. Relaţia mea cu domnul Dragnea, apro-
po de coabitare și de ceea ce înseamnă lu-
crurile astea, este absolut la fel cum era și 
în urmă cu o lună și jumătate când nu eram 
nici măcar propunere pentru prim-minis-
tru”. Premierul a spus că el nu vede în acest 
moment tensiuni în partid. „PSD a fost, es-
te și sunt convins că va fi  pentru o mare pe-
rioadă de timp, principalul partid de pe sce-
na politică din România. Am avut în istoria 
noastră momente în care fost chiar sciziuni, 
în 1997 domnul Meleșcanu a format ApR, 
împreună cu alţii de la noi. Nu există tensi-
uni. Fiecare membru responsabil de partid 
în acest moment își dorește să își ducă la 
îndeplinire ce a promis oamenilor atât la 
alegerile locale, cât și la cele generale”, a 
menţionat el.

Pe scurt
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Circulaţia rutieră va fi  

închisă total pe latura vesti-

că a Pieţei Unirii începând 

de luni, deoarece municipa-

litatea începe lucrările de 

transformare a permietru-

lui respectiv în zonă pieto-

nală. Operaţiunea ar urma 

să se încheie până în mai, 

de Zilele Clujului.

Lucrările vizează reamenarea 

trotuarului şi a carosabilului ast-

fel încât să fi e folosite doar de 

către pietoni, conform reprezen-

tanţilor Primăriei Cluj-Napoca.

„Amenajarea Pieţei Unirii 

face parte unui proiect mai larg 

si complex în cadrul amenăja-

rii zonei pietonale în centrul 

municipiului Cluj-Napoca, ca-

re a fost gândit şi proiectat u-

nitar, dar a fost executat până 

acum doar parţial: Faza 1 – 

Bulevardul Eroilor, Faza 2 / 

Etapa 1 -"insula" mijlocie a 

Pieţei Unirii. Proiectul pentru 

amenajarea zonei pietonale a 

fost selectat printr-un concurs 

de soluţii în doua faze, orga-

nizat de către Primăria Muni-

cipiului Cluj-Napoca, cu spri-

jinul OART, în anul 2006”, au 

explicat responsabilii de co-

municare ai municipalităţii.

Şoferii sunt rugaţi să respec-

te noile reglementări de circu-

laţie care vor fi  în vigoare în a-

ceastă zonă.

Ce noutăţi apar

După închiderea laturii ves-

tice a Pieţei Unirii (cea cu clu-

bul DIesel) circulaţiei ruriere, 

zona pietonală respectivă se 

va uni efectiv cu scuarul cen-

tral unde se afl ă biserica sfân-

tul Mihail şi statuia lui Matei 

Corvin. Conform schiţelor Pri-

măriei Cluj-Napoca, pe latu-

ra nordică şoferii vor folosi 

banda de pe care vireau stân-

ga pentru a merge tot înain-

te, pe strada Memorandumu-

lui, banda urmând să devină 

vitală, întrucât cea dinspre 

trotuar ar urma să fi e rezer-

vată doar autobuzelor / tro-

leibuzelor şi bicicliştilor.

De semnalat că ar putea a-

părea o problemă întrucât ban-

da folosită până acum pentru 

stânga dă aproape bot în bot, la 

intersecţia cu Memorandumu-

lui, cu autobuzele venite din 

sens opus, fi ind necesar virajul 

uşor la dreapta pentru a se de-

plasa înainte. Acest lucru ar pu-

tea îngreuna fl uenţa trafi cului.

Pe latura de est, ale cărei lu-

crări de reamenajare au fost fi -

nalizate la sfârşitul anului tre-

cut şi-a lărgit trotuarul, însă par-

tea dinspre stradă va fi  rezerva-

tă conform proiectului, bicicle-

telor. De asemenea aici se va 

muta şi standul de taxi de pe 

latura vestica, chiar dacă din 

schiţe reiese că va avea dimen-

siuni mai reduse. Până la inter-

secţia cu strada Iuliu Maniu vor 

exista trei benzi pe sens, cea 

dinspre trotuar fi ind destinată 

standului, însă după intersecţie 

vor funcţiona patru benzi. do-

uă pentru viraj pe Regele Ferdi-

nand şi două pentru curbă spre 

latura nordică a Pieţei şi în con-

tinuare Memorandumului.

Latura sudică este cea care 

nu îşi schimbă confi guraţia, păs-

trând patru benzi de circulaţie.

A făcut anunţul 
săptămâna trecută

Amintim, primarul Emil 

Boc a arătat într-o conferin-

ţă de presă organizată marţi 

că latura vestică a Pieţei va 

fi  închisă crculaţiei începând 

de săptămâna viitoare. Pro-

iectul de transformare al Pie-

ţei Unirii a Clujului a înce-

put prin reamenajarea zonei 

centrale a acesteia, care a 

devenit ulterior gazdă a nu-

meroase concerte şi eveni-

mente culturale, dar şi punc-

tul 0 al protestelor pe dife-

rite teme organizate în ulti-

mii ani la Cluj.

În noiembrie 2016 a fost 

dată în folosinţă latura es-

tică a Pieţei, unde a fost lăr-

git trotuarul, fiind totodată 

pavat cu granit şi au dispă-

rut locurile de parcare pen-

tru autoturisme. De aseme-

nea proiectul include şi ame-

najarea unei piste de bici-

clete.

Cum va arăta Piaţa Unirii după ce latura vestică se va închide de luni

Conform informării trans-

mise de Biroul Mass-Media 

al Primăriei, Autorizaţia de 

Construire a proiectului 

„Imobil cu funcţiunea Hotel 

2S+D+P+2E+2M, ame-

najari exterioare” a fost 

emisă în 5 octombrie 2015, 

cu termen de execuţie 36 de 

luni de la începerea lucrări-

lor – 14 iunie 2016.

Proiectul la care se face re-

ferire este un hotel, titulari fi -

ind Rodean Dumitru şi Rodean 

Rafi la. Potrivit presei locale, 

cei doi ar fi  socrii omului de 

afaceri Dumitru Ghişe, patro-

nul hotelului Golden Tulip Ana 

Dome din Cluj-Napoca, ope-

rat în regim de franciză.

„Autorizaţia are la bază 
toate avizele necesare”

„Autorizaţia de Construire 

emisă de Primăria Cluj-Napo-

ca are la bază toate avizele şi 

documentele necesare, inclu-

siv Decizia nr. 475/28.11.20113, 

eliberată de Agenţia pentru Pro-

tecţia Mediului (anexată pre-

zentei informări), prin care se 

specifi că faptul că proiectul nu 

se supune evaluării impactului 

asupra mediului’. Specifi căm 

faptul că Primăria Cluj-Napo-

ca a emis această autorizaţie 

de construire în conformitate 

cu legislaţia în vigoare”, arată 

reprezenanţii municipalităţii.

„În cazul în care municipa-

litatea nu elibera autorizaţia 

de construire, funcţionarii Pri-

măriei se făceau vinovaţi de 

abuz în serviciu, în condiţiile 

în care solicitantul avea toate 

avizele legale”, mai adaugă Bi-

roul Mass-Media al Primăriei.

Se angajează la măsuri 
de protecţie a mediului

Informarea amintită a fost 

însoţită de Decizia Agenţiei pen-

tru Protecţia Mediului (APM) 

Cluj, în care se arată motivele 

pentru care proiectul nua fost 

necesar să se supună evaluării 

impactului de mediu. Între aces-

tea se numără faptul că proiec-

tul se încadrează în prevede-

reile unei Hotărâri de Guvern 

privind proiectele de dezvolta-

re urbană, faptul că se afl ă în 

intravilanul oraşului şi este pro-

prietate privată şi "este de am-

ploare redusă”... deşi hotelul 

va avea peste 100 de camere.

Un alt motiv l-a reprezen-

tat însă şi faptul că "prin so-

luţiile constructive propuse şi 

prin modul de operare se pro-

pun măsuri pentru protecţia 

factorilor de mediu". De ase-

menea instituţia enumeră în-

tre condiţiile de realizare a 

hotelului realizarea orgaizării 

de şantier pe minimul de spa-

ţiu necesar.

Vecini indignaţi

Amintim, în cursul săptă-

mânii trecute, un grup de lo-

cuitori ai unui imobil de pe 

strada Mihail Kogălniceanu 

au lansat un apel disperat 

către Primărie, alte instituţii 

ale statului şi mass-media, 

atenţionând tăieri masive de 

arbori în vecinătate, inclu-

siv a unor arbori seculari, 

între care cel mai bătrân sal-

câm japonez din Transilva-

nia, care ar avea conform 

specialiştilor de la USAMV 

şi de la Facultatea de Biolo-

gie a UBB. Ei au spus că se 

văd nevoiţi să înainteze o 

plângere penală

„Investigând avizele care au 

fost primite pentru aceasta AC 

emisă de Primăria Cluj cu aju-

torul avocatului care ne repre-

zintă, am realizat că proprieta-

rii imobilului de pe str. A, Ian-

cu 23-25 s-au prevalat de un 

aviz de mediu primit pentru 

imobilul de la nr. 25 după ca-

re au alipit terenurile de pe str. 

A. Iancu 19-25, şi s-au folosit 

de acel aviz pentru obţinerea 

AC emisă de primărie”, a trans-

mis grupul de vecini de pe stra-

da Mihail Kogălniceanu.

„Nu a fost grădină 
botanică”

Grupul de clujeni a susţinut 

că pe locul de unde au fost tă-

iaţi acum numeroşi arbori, u-

nii dintre ei seculari, ar fi  func-

ţionat prima Grădină Botanică 

a Clujului, informaţie care nu 

se susţine însă, conform profe-

sorului de istorie Vladimir Bo-

gosavlievici, un bun cunoscă-

tor al istoriei Clujului: „A exis-

tat o grădină a familiilor Bethlen 

– Nemeş, în care se zice că po-

etul Sándor Petőfi  şi soţia sa ar 

fi  fost în vizită. Ulterior pala-

tul respectiv a ajuns sub con-

trolul Arhivelor Naţionale şi în 

partea din spate a adăpostit o 

arhivă de cărţi a Muzeului Ar-

delean. Grădina nu a fost însă 

niciodată o Grădină Botanică, 

nu ştiu de unde a apărut infor-

maţia aceasta”, a menţionat 

profesorul de istorie.

Verifi cări de urgenţă

Conform Deciziei APM Cluj, 

avizul Agenţiei a fost primit 

pentru imobilul de la numere-

le 23-25, nu doar de la numă-

rul 25.

Prefectul judeţului Cluj, 

Gheorghe Vuşcan, a dispus ul-

terior apelului făcut de grupul 

amintit verifi carea în regim de 

urgenţă asupra legalităţii unor 

tăieri de arbori seculari dintr-o 

curte din centrul municipiului 

Cluj-Napoca, care a fost prima 

Grădină Botanică a oraşului.

Primăria aruncă „pisica” la Agenţia de Mediu 
în cazul arborilor tăiaţi de pe Avram Iancu
Primăria Cluj-Napoca a transmis zilele trecute clarificări cu privire la hotelul în curs de ridicare de pe strada 
Avram Iancu şi care a născut nemulţumirile vecinilor, care au acuzat tăierea ilegală a unor arbori seculari.
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Fostul premier Dacian 

Ciolos a declarat, sâm-

bătă, că se gândeşte la 

mai multe variante pen-

tru „a fi de folos” în 

România, inclusiv intra-

rea într-un partid sau 

înfiinţarea unuia nou, 

însă îi este „teamă” că 

„lumea se plictiseşte 

repede” de noile forma-

ţiuni, astfel încât anali-

zează şi alte forme de 

implicare.

Întrebat dacă ia în calcul 

înfi inţarea unui nou partid, Ci-

olos a răspuns afi rmativ, po-

trivit hotnews.ro. „Mă gândesc 

şi la asta. Mă gândesc la toa-

te soluţiile”, a spus el, adău-

gând că doreşte să "valorifi -

ce” momentul actual din soci-

etatea românească şi doreşte 

„să fi e de folos” în România.

„Analizând stadiul în ca-

re sunt, mă duce cu gândul 

că în ultimii ani au apărut 

partide noi în România, dar 

cam toate au rămas acolo, 

se zbat să intre în Parlament. 

Unele dintre ele nici nu au 

reuşit. Pe de altă parte, par-

tidele mai vechi pe care le 

avem şi-au pierdut încrede-

rea. Mă întreb dacă soluţia 

e că de fi ecare dată să faci 

un partid nou, rămânând în 

aceeaşi politică, sau să gă-

seşti modalitatea prin care 

să schimbi modul în care se 

face politica, indiferent de 

partid”, a afi rmat fostul pre-

mier.

Dacian Ciolos spune că ia 

în calcul trei variante: să stea 

„în afară partidelor” şi să îşi 

aducă contribuţia în alte fe-

luri de organizare, să intre 

într-un partid şi de a încer-

ca „prin propriul exemplu” 

să arate că se poate face şi 

altfel de politică, dar şi „so-

luţia de a face un alt partid”. 

El a precizat însă că, faţă de 

această ultimă soluţie, are 

rezerve.

„Teama mea e ca lumea se 

plictiseşte repede de un par-

tid şi iar se întoarce la ideea 

că, până la urmă, toţi sunt la 

fel”, a spus fostul premier.

Întrebat însă dacă nu ex-

clude această variantă, Ciolos 

a confi rmat: „Nu exclud”.

La începutul lunii ianua-

rie, Dacian Ciolos spunea că 

ia în calcul şi înfi inţarea unei 

asociaţii, construite pe baza 

Platformei România 100.

Dacian Cioloş, revenire în politică

Preşedintele UDMR, Ke-

lemen Hunor, s-a declarat 

de acord cu protestele de 

stradă prin care se doreşte 

o reprezentare publică one-

stă, corectă, dar nu şi cu 

"legionarii, cu cei care sunt 

împotriva minorităţilor na-

ţionale, cu extremiştii".

„Cu protestele de stradă 

pot fi de acord, dar doar cu 

cele prin care se doreşte o 

reprezentare publică corec-

tă, onestă. Însă nu putem 

să fim de acord cu legiona-

rii, cu cei care sunt împo-

triva minorităţilor naţiona-

le, cu extremiştii”, a afirmat 

Kelemen, în cadrul Confe-

rinţei regionale a aleşilor lo-

cali ai UDMR de la Cluj-Na-

poca.

UDMR nu este o anexă

În raportul politic prezen-

tat cu acest prilej, liderul U-

niunii a precizat că „UDMR 

nu poate fi anexa niciunui 

partid politic din România” 

şi că „Uniunea trebuie să 

reprezinte valorile democra-

tice fără de care poate fi pu-

să în pericol siguranţa co-

munităţilor locale sau sta-

tul de drept”.

„Nu va fi simplu, dar a-

ceasta este direcţia corec-

tă”, a subliniat preşedinte-

le UDMR.

Ce va face UDMR 
în administraţie

Prezent la reuniune, pre-

şedintele executiv al UDMR, 

Porcsalmi Bálint, a amintit 

direcţiile care trebuie urma-

te pentru îmbunătăţirea ac-

tivităţii din administraţiile 

locale.

„Eficienţa acestui for de-

pinde de modul în care 

membrii Consiliului se vor 

implica la modul real în ac-

tivitatea sa”, a declarat Por-

csalmi Bálint, care a arătat 

că rolul reprezentanţilor 

UDMR în administraţiile pu-

blice locale şi judeţene es-

te, pe lângă îndeplinirea 

atribuţiilor zilnice, şi asu-

marea responsabilităţii po-

litice.

La Conferinţa regională a 

aleşilor locali ai UDMR au 

participat delegaţii Uniunii 

din judeţele Cluj, Bistriţa-Nă-

săud, Alba, Braşov, Hunedoa-

ra, Sibiu şi Caraş Severin, ca-

re au dezbătut problemele ac-

tuale din administraţiile pu-

blice locale şi judeţene.

Participanţii au fost de 

acord că activitatea lor de 

zi cu zi este foarte mult afec-

tată de birocraţia inutilă, de 

faptul că majoritatea deci-

ziilor locale nu pot fi adop-

tate la nivel local, potrivit 

comunicatului citat.

Totodată, aleşii locali au 

stabilit că în activitatea ad-

ministraţiilor publice loca-

le este nevoie de mai mul-

tă organizare şi o atribuire 

mai clară a sarcinilor, iar în 

problemele care afectează 

în mod direct administraţi-

ile locale trebuie să existe 

un consens, un punct de ve-

dere comun al tuturor orga-

nismelor din interiorul 

UDMR, mai menţionează 

sursa citată. 

UDMR, de acord cu protestele, 
dar “nu şi cu legionarii”

Senatorii votează astăzi 

o lege de respingere a 

ordonanţei 13. Forul 

decizional este însă 

Camera Deputaţilor.

Comisia juridică din Se-

nat a fost convocată pentru 

luni la ora 12.00, cu un sin-

gur punct pe ordinea de zi 

– legea de aprobare a OUG 

13/2017. Acest proiect de 

aprobare se va transforma 

cel mai probabil, într-unul 

de respingere a OUG, care 

va fi votat şi de majoritatea 

PSD-ALDE, au precizat sur-

se parlamentare pentru Hot-

News.ro.

PNL şi USR, 
procedură de urgenţă

Semnalul a fost dat joi pe 

Facebook de preşedintele 

PSD Liviu Dragnea, care a 

declarat că PSD va vota le-

gea de respingere a OUG 13 

„pentru a nu mai rămâne 

loc de nicio interpretare”. 

Precizarea acestuia a venit 

după ce atât PNL cât şi USR 

au cerut trecerea prin pro-

cedura de urgenţă a unei 

legi de respingere a OUG 13.

Astfel, proiecul de lege 

privind aprobarea Ordonan-

ţei de urgenţă a Guvernului 

nr.13/2017 pentru modifica-

rea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul 

penal şi a Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedura 

penală va primi un amen-

dament simplu prin care i 

se va schimba titlul în pro-

iect de lege privind respin-

gerea OUG 13/2017.

O propunere în acest sens 

va fi făcută probabil de cei 

de la PNL. Ea a fost susţi-

nută în şedinţă precedentă 

a comisiei juridice şi de re-

prezentantul Ministerului de 

Justiţie, care a recomandat 

această măsură.

Modificarea va fi votată 

în comisie şi cel mai proba-

bil va fi aprobată, existând 

şanse să intre şi la plenul 

Senatului, care are loc luni 

după-amiaza începând cu 

ora 16.00.

Odată aprobată de Senat, 

legea de respingere a OUG 13 

va ajunge în Camera Depu-

taţilor, camera decizională.

Iniţial, preşedintele Co-

misiei Juridice din Senat, 

Şerban Nicolae, propusese 

că în şedinţă programată 

marţi, 21 februarie, să aibă 

loc o dezbatere mai amplă 

pe OUG 13.

În ceea ce priveşte OUG 

14/2017 de abrogare a OUG 

13, legea de aprobare intra 

în dezbatere la Comisia Ju-

ridică din Camera Deputa-

ţilor tot luni, la ora 15.00, 

şi cel mai probabil va fi vo-

tată de plenul Camerei De-

putaţilor marţi după-amia-

ză.

Săptămâna trecută, şeful 

Comisie juridice din Senat 

Şerban Nicolae a afirmat în 

legătură cu respingerea OUG 

13 care modifică legislaţia 

penală, că „niciodată nu pu-

tem fi siguri” şi că nu poa-

te vorbi şi decide în nume-

le colegilor lui.

Augustin Lazăr: 
Ordonanţa 13 
nu mai există

De asemenea, procuro-

rul general, Augustin Lazăr, 

a declarat, joi, că Ordonan-

ţa 13, prin care erau modi-

ficate Codul penal şi Codul 

de procedura penală, nu 

mai există, iar Ordonanţa 

14 a readus lucrurile în al-

bia constituţională, preci-

zând că are încredere că lu-

crurile vor evolua bine şi 

că se abţine în a comenta 

ce ar trebui să facă Guver-

nul.

„Ordonanţa 13 nu mai 

există. Ea a plecat în neant, 

cum s-au exprimat specia-

liştii în domeniu. Ordonan-

ţa 14 a readus lucrurile în 

albia constituţională. OUG 

14 este constituţionala. Eu 

am auzit în spaţiul public 

tot felul de speculaţii, însă 

nu aş putea intra în aceste 

de speculaţii să le analizez. 

Eu cred că lucrurile sunt 

acum aşezate, emoţia a tre-

cut, şi probabil nu vor fi sur-

prize, nimeni nu va mai în-

drăzni să aducă surprize de 

neconstituţionalitate în fa-

ta societăţii civile...”, a spus 

Augustin Lazăr.

Procurorul general a adă-

ugat că organele judiciare 

lucrează normal şi are în-

credere că lucrurile vor evo-

lua bine.

„Noi trebuie să asigurăm 

opinia publică că organele 

judiciare lucrează normal. 

Suntem în cadrul constitu-

ţional şi nu ar mai trebui să 

avem emoţii. Am încredere 

că lucrurile vor evolua bi-

ne... Mă abţin în a comen-

ta ce ar trebui să facă Gu-

vernul, nu ar fi potrivit”, a 

mai spus Lazăr.

Ce urmează să se întâmple 
cu Ordonanţele 13-14 în Parlament
Ordonanţa 13/2017, abrogată prin OUG 14/2017 ar urma să îşi încheie astăzi parcursul legislativ în Senat. 

Camera Deputaților este for decizional
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Incertitudinile din 

mediul politic local, 

criza OUG 13 negăsindu-

și încă o rezolvare clară, 

dar și sporirea șanselor 

ca Rezerva Federală 

americană să majoreze 

dobânda sa cheie, la 

jumătatea lunii viitoare, 

nu au favorizat leul, 

care s-a depreciat față 

de principalele valute.

Cursul euro a crescut de 

la 4,5019, la începutul peri-

oadei, la 4,5226 lei pentru 

ca la finalul ei media să fie 

stabilită la 4,5194 lei.

În ultimele zile, euro s-a 

consolidat peste pragul de 

4,52 lei, cotațiile testând ni-

velul din 4,53 lei, așa cum 

o arată și tranzacțiile reali-

zate la sfârșitul intervalu-

lui, care s-au realizat între 

4,514 și 4,527 lei, cu închi-

derea la 4,519 – 4,522 lei.

Dolarul american a urcat 

de la 4,2327 la 4,2736 lei, 

la jumătatea intervalului, pe 

care l-a încheiat la 4,2442 

lei, într-o ședință în care 

cotațiile au fluctuat între 

4,233 și 4,268 lei.

Moneda elvețiană s-a 

aprec ia t  pe  p ie țe le 

internaționale de la 1,068 la 

1,063 franci/euro, cursul ei 

crescând de la 4,2198 la 

4,2486 lei, maximul ultime-

lor cinci săptămâni.

Evoluția leului din urmă-

toarele săptămâni va fi mar-

cată atât de modul în care 

politicienii vor rezolva cri-

za provocată de OUG 13 dar 

și deciziile de politică mo-

netară ale Fed sau schimbă-

rile de fiscalitate promise de 

președintele Trump. Nu în 

ultimul rând, în prim plan 

se află apropiatele alegeri 

prezidențiale din Franța, un-

de în prim-plan se află can-

didata ultranaționalistă Ma-

rine Le Pen. Aceasta a pro-

mis că în cazul unei victo-

rii va organiza un referen-

dum care va avea drept te-

mă ieșirea Franței din UE 

(Frexit), implicit părăsirea 

zonei euro.

Reamintim și recenta 

declarație a guvernatorului 

Mugur Isărescu, conform că-

reia: „În următoarea perioa-

dă nu prea este spaţiu de 

aprecierea leului, aceasta ca 

să nu spun că nu este de-

loc”.

Pe piețele internaționale, 

perechea euro/dolar a scăzut 

de la 1,07 la 1,0521 dolari, 

minim al ultimelor cinci săp-

tămâni, dar a terminat inter-

valul la 1,0606 – 1,0676 do-

lari, cu bursele americane în-

chizându-se la 1,0674 dolari.

Reamintim că Janet Yel-

len, preşedinta Fed, a decla-

rat recent în faţa comisiei 

de Finanțe a Senatului SUA, 

că ritmul majorării ratelor 

dobânzilor de politică mo-

netară va accelera anul aces-

ta. Creșterea randamentelor 

se reflectă în întărirea dola-

rului, chiar dacă noii ofici-

ali de la Casa Albă au afir-

mat, în frunte cu președintele 

Trump, că dolarul este su-

praapreciat.

Analiza cuprinde perioa-

da 13 – 17 februarie. (R.G.)

 Leul aşteaptă rezolvarea crizei OUG 13
PIAŢA VALUTARĂ

În 2013 semna primele 

contracte, iar în 2016 

afacerea sa era deja 

printre premiantele 

Camerei de Comerţ şi 

Industrie Cluj, pe baza 

rezultatelor financiare

Livia Baba este exemplul 

concret că pentru a pătrun-

de cu succes în mediul de 

afaceri clujean ai nevoie doar 

de curaj, ambiţie şi, bineîn-

ţeles, muncă. Tânăra antre-

prenoare şi-a deschis, cu 

50.000 de lei dintr-un cre-

dit, acum trei ani o firmă 

care oferă servicii de cură-

ţenie. De la o angajată cu 

normă part-time, BLA Shi-

ne a ajuns în mai puţin de 

trei ani la mai bine de trei-

zeci de angajaţi şi o cifră de 

afaceri care va ajunge, cel 

mai probabil, anul acesta la 

peste un milion de lei. Li-

via a povestit parcursul ei 

într-un interviu pentru 

Monitorul de Cluj. P.S. : Pen-

tru cei care spun că viaţa de 

familie „nu merge” cu cea 

de afacerist – clujeanca are 

şi un băieţel de doar un an!

Care a fost sursa banilor 
cu care ai deschis aface-
rea şi în cât timp o amor-
tizezi?

Am participat la un curs 

de dezvoltare a abilităţilor 

anteprenoriale pentru tineri. 

La sfarşitul cursului am pre-

zentat un plan de afaceri şi 

am câştigat un credit fără 

dobânzi şi comisioane de 

50.000 lei. Cursul se numeş-

te Leaders for the future.

Pe parcursul celor 4 ani 

de activitate am accesat 3 

proiecte pe fonduri naţiona-

le pentru achiziţionarea de 

echipamente de lucru noi. 

Investiţia iniţială a fost amor-

tizată în primii doi ani de 

activitate.

De ce ai ales să deschizi 
o afacere? Ştiu că ai avut 
şi un loc de muncă după 
terminarea facultăţii?

Am lucrat 1 an de zile 

inainte de începerea aface-

rii la o firmă de consultan-

ţă pe fonduri europene, cu-

noştinte care m-au ajutat ul-

terior în accesarea fonduri-

lor. Simţeam că am nevoie 

de mai multă adrenalină şi 

provocări, motiv pentru ca-

re mi-am dat demisia de la 

firma unde lucram.

Cum ţi-ai ales domeniul?
A fost o coincidenţă. Cur-

sul pentru tineri anteprenori 

la care am participat a fost 

pe o perioadă de două luni, 

la început nu am avut nici o 

ideee de afaceri, iar într-o zi 

când am plecat de la curs am 

văzut o maşină pe care scria 

servicii de curăţenie, moment 

în care mi-am pus întrebarea. 

Ce se întâmplă în România 

în ceea ce priveşte serviciile 

de curăţenie? Ţin să menţio-

nez că iubesc să fac curăţe-

nie, este foarte important pen-

tru mine ca biroul în care lu-

crez să fi e foarte curat, mă 

ajută să fi u mult mai produc-

tivă. Cred ca este o afi rmaţie 

care se potriveste la o mare 

parte din angajaţi.

Am studiat domeniul ser-

viciilor de curăţenie din stră-

inătate şi din România şi am 

observat că la noi nu este 

suficient de dezvoltat, ceea 

ce mi-a dat entuziasmul de 

a începe afacerea şi de a fa-

ce o schimbare în domeniu.

Care a fost perioada cea 
mai dificilă?

Primul an mi s-a părut 

cel mai dificil. Încă de la în-

ceput am avut o viziune pe 

termen lung a afacerii, mo-

tiv pentru care am creat în-

că de la inceput o organi-

gramă cu posturile bine sta-

bilite, iar pe parcurs au fost 

ocupate. Avem în firmă de-

partamente bine stabilite şi 

roluri bine definite.

Cum ţi se pare mediul de 
afaceri din Cluj pentru 
un începător?

Piaţa de afaceri din Cluj 

şi în special pentru 

startup-uri consider ca este 

una cu potenţial, este des-

chisă la schimbări şi la idei 

noi. În aceşti ani am parti-

cipat la multe conferinţe şi 

întâlniri de business unde 

am observat că antepreno-

rii din Cluj sunt în mare par-

te tineri şi creativi.

E mare concurenţă la ni-
vel local pe segmentul 
firmelor de curaţenie?

Sunt puţine domeniile ca-

re nu au concurenţă. Consi-

der că este un lucru foarte 

bun să ai „adversari“ , asta 

înseamnă că te provoacă să 

fi i tot mai bun să vii cu idei 

noi, să te perfecţionezi con-

tinuu. Iubesc provocările!

Ai avut de-a face cu pre-
judecăţi date de faptul că 
eşti femeie?

Nu-mi vine în minte 

niciu n moment în care să 

mă fi simţit defavorizată că 

sunt femeie. Cred că am avut 

de câştigat de multe ori, în 

special când ocupam postul 

de vânzări. Într-adevăr, poa-

te am întâmpinat puţină re-

ticenţă în sectorul construc-

ţiilor când ofertam servicii 

de curăţenie după construc-

tor pe şantiere.

Este util ce ai învăţat 
în facultate?

M-a ajutat. Am terminat 

specializarea Contabilitate 

şi informatică de gestiune, 

m-a ajutat să-mi analizez 

partea financiară din aface-

re. Mai mult despre busines s 

am învăţat după facultate, 

am citit multe cărţi în do-

meniu şi am participat la 

multe evenimente şi cursuri.

Dacă te-ai mai afl a încă o 
dată la început de drum ai 
alege acelaşi domeniu?

Da. Consider că este foar-

te important să faci ceea ce 

iţi place, iubesc ceea ce fac. 

În ceea ce priveşte domeniul 

de activitate, consider că nu 

este atât de important. Este 

foarte important sa pui su-

fl et şi să te implici 100%.

Ce recomandări îi faci 
unui tânăr care vrea să-şi 
deschidă o afacere la 
Cluj?

Să înceapă, timpul în-

seamnă bani, iar Cluj-Napo-

ca este ideal pentru a des-

chide o afacere.

Clujul, ideal pentru a deschide o afacere
„Timpul înseamnă bani, nu aşteptaţi! Este foarte important să pui suflet şi să te implici 100%!“. 

Livia Baba, director fi rmă de curăţenie
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Alpinistul clujean Vasile 

Cipcigan, şef de formaţie 

în cadrul Serviciului 

Public Judeţean 

Salvamont-Salvaspeo Cluj, 

şi ziaristul Titus Crăciun 

îşi propun ca anul viitor 

să atingă cel mai înalt 

vârf al planetei, Everest, 

de 8848 m.

Iniţiativa îşi propune să 

continue proiectul „Şapte Paşi 

pe Acoperişul Lumii”, care a 

debutat acum circa şase ani 

şi are ca obiectiv cucerirea ce-

lor mai înalte şapte vârfuri de 

pe fi ecare continent: Kiliman-

jaro în Africa, McKinley (De-

nali) în America de Nord, El-

brus în Europa, Aconcagua în 

America de Sud, Carstensz 

Pyramid în Australia/Oceania, 

Vinson în Antartica şi Everest 

în Asia.

„Alpinistul clujean Vasile 

Cipcigan a comunicat condu-

cerii Consiliului Judeţean in-

tenţia de a continua proiectul 

«Şapte Paşi pe Acoperişul Lu-

mii», proiect care a debutat 

acum circa şase ani şi al că-

rui obiectiv îl reprezintă cu-

cerirea celor mai înalte şapte 

vârfuri de pe fi ecare conti-

nent: Kilimanjaro în Africa, 

McKinley (Denali) în Ameri-

ca de Nord, Elbrus în Euro-

pa, Aconcagua în America de 

Sud, Carstensz Pyramid în 

Australia/Oceania, Vinson în 

Antartica şi Everest în Asia. 

În acest context, după perfor-

manţa istorică înregistrată în 

toamna anului trecut când, 

prin cucerirea vârfului Mana-

slu din Himalaya, alpinistul 

Vasile Cipcigan a reuşit să de-

vină primul clujean care a de-

păşit bariera celor 8000 de 

metri, şeful formaţiei Salva-

mont-Salvaspeo Cluj îşi pro-

pune ascensiunea, în aceeaşi 

echipă cu ziaristul Titus Cră-

ciun, pe cel mai înalt vârf al 

planetei – Everest (8848m)”, 

se arată într-un comunicat 

transmis vineri de Consiliul 

Judeţean (CJ) Cluj.

Noua expediţie clujeană va 

dura aproximativ două luni şi 

va fi  una dintre cele mai difi -

cile ascensiuni de până acum, 

cu atât mai mult cu cât cei 

doi clujeni îşi propun o urca-

re fără oxigen suplimentar.

„Apreciez în mod deosebit 

tăria de caracter şi perseve-

renţa salvamontistului clujean 

Vasile Cipcigan, un veritabil 

ambasador al Clujului şi al 

sporturilor montane din Ro-

mânia. Curajul dovedit, ală-

turi de calităţile sale fi zice şi 

sportive de excepţie, consti-

tuie tot atâtea motive în plus 

pentru ca iubitorii muntelui 

şi turiştii să se simtă în depli-

nă siguranţă pe teritoriul ju-

deţului nostru, convinşi fi ind 

de profesionalismul tuturor 

membrilor Serviciului Public 

Salvamont-Salvaspeo”, a de-

clarat, în comunicat, preşe-

dintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Alpinistul clujean se refa-

ce încă după degereturile din 

ultima expediţie, dar în apri-

lie va începe demersurile de 

pregătire pentru expediaţia 

nouă şi pentru strângerea fon-

durilor necesare unui astfel 

de proiect. Costurile sunt con-

situite de taxa de ascensiune 

pe vârful Everest, organizarea 

propriu-zisă a proiectului, de-

rularea de sesiuni de pregăti-

re, achiziţionarea de echipa-

ment, dar şi alte categorii de 

servicii la care va trebui să se 

apeleze. CJ urmează să asi-

gure o parte din suportul fi -

nanciar şi logistic necesar ex-

pediţiei, având în vedere apor-

tul proiectului „Şapte Paşi pe 

Acoperişul Lumii” în promo-

varea imaginii judeţului, se 

arată în comunicatul amintit.

Alpinistul clujean Vasile 

Cipcigan a atins, pe 1 octom-

brie, vârful Manaslu (8.156 

de metri) din Himalaya.

Vasile Cipcigan este şef for-

maţie la Serviciul Public Ju-

deţean Salvamont-Salvaspeo 

Cluj şi a pornit în expediţie 

alături de jurnalistul Titus Cră-

ciun.

Cipcigan este şi iniţiatorul 

proiectului „Şapte paşi pe aco-

perişul lumii”, care s-a con-

cretizat până în prezent în pa-

tru reuşite: Elbrus (Euro-

pa)-5.642 metri, McKinley 

(SUA)-6.194 metri, Aconca-

gua (America de Sud)-6.960 

metri, Kilimanjaro (Afri-

ca)-5.895 metri.

Vasile Cipcigan vrea 
să urce pe cel mai 
înalt vârf al lumii
Vasile Cipcigan şi colegul său de expediţie din Himalaya 
se pregătesc de cucerirea celui mai înalt vârf al planetei.

VASILE CIPCIGAN | 
salvamontist

 „În 2013 am avut 
prima tentativă de un 
vârf de peste 8000 de 
metri, tot pe Manaslu. 
Din păcate, condiţiile 
meteo nu ne-au 
permis atunci să 
ajungem şi anul acesta 
mă întorc pe Manaslu. 
Ca şi costuri, Everestul 
costă peste 30.000 
de dolari de persoană. 
Ca şi difi cultate, 
Everestul este un pic 
mai înalt cu 700 de 
metri care înseamnă 
enorm, este mult mai 
difi cil Everestul decât 
Manaslu.“ (august 
2016)
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Absolventă de 

Conservator, artista 

lucrează în prezent ca 

femeie de serviciu, după 

ce a fost refuzată, tempo-

rar, la Operă. Prestaţia 

tinerei a fost difuzată în 

emisiunea de vineri seară, 

iar unul dintre cei patru 

juraţi ai emisiunii, solista 

pop Andra a apăsat 

„Golden Buzz/Butonul 

Auriu” trimiţând concu-

renta direct în semifi nale.

Paula Rad, 28 de ani, a in-

terpretat la preselecţiile de la 

Cluj ale emisiunii „Românii 

au talent” ediţia 2017 una din 

cele mai apreciate arii de ope-

ră, „O mio babbino caro”, (din 

opera „Gianni Schicchi” de 

Giacomo Puccini). Juriul şi 

publicul din sala de spectacol 

au fost pur şi simplu năuciţi 

de vocea sa, pe unele feţe iţin-

du-se lacrimile.

Lucrează ca femeie 
de serviciu

Întrebată de Andi Moises-

cu ce lucrează în viaţa de zi 

cu zi, tânăra a răspuns: „Prac-

tic cânt, sunt liber profesio-

nist, dar nu am reuşit la Ope-

ră, ceea ce îmi doresc foarte 

mult, pentru că ştiu că am 11 

ani de canto şi merit să am 

un loc”, după care a mărturi-

sit că lucrează ca femeie de 

serviciu, spre stupefacţia ju-

raţilor.

„Din nefericire, asta e, sper 

să poată să mi se schimbe via-

ţa, pentru că îmi doresc foar-

te mult să ajung acolo, pe sce-

nă”, a adăugat Paula. Ea a po-

vestit că anul trecut la Operă 

a fost întrebată cât este dis-

pusă să aştepte. „Toţi au spus 

că am voce frumoasă, dar că 

nu e sufi cient”, a explicat ea 

într-o înregistrare difuzată în 

emisiune. „Eu cred în vise şi 

vreau să visez în continuare”, 

a conchis artista.

Juriul, intrigat 
de ghinionul tinerei

Omul de televiziune Florin 

Călinescu s-a arătat dezamă-

git de faptul că tânăra nu a 

primit până acum o şansă de 

a-şi pune în valoare vocea de-

osebită. „Când vezi astfel de 

poveşti te întrebi de ce dacă 

ai face un scenariu de fi lm lu-

mea te-ar acuza că e o trea-

bă lacrimogenă, inventată. Ia-

tă că viaţa exact aşa este. Nu 

ai bani, nu ai pile, nu ai bani 

în buzunare, ţi se ‘strâmbă’ o 

leacă şi gâtul şi nu ţi se dă în-

credere pentru vocea aceea”, 

a spus Călinescu.

„Ne-ai topit pe toţi. Eşti spe-

ranţa tuturor celor care n-au 

reuşit, ca tine, cărora viaţa li 

se poate schimba”, a transmis 

şi Mihaela Rădulescu, jurat şi 

ea în emisiune. „Absolventă 

de conservator care e femeie 

de serviciu, e o poveste şi des-

pre România, despre lipsa de 

respect faţă de oamenii cu ta-

lent”, a continuat ea.

„Mi s-a părut că s-a făcut 

dreptate, momentul ei în ac-

cepţiunea mea este răzbuna-

rea unei nedreptăţi care i s-a 

făcut într-o viaţă de om unui 

asemenea talent”, a întărit şi 

Andi Moisescu. „Cred că ni-

mic nu este întâmplător. Fap-

tul că ai venit acum la «Ro-

mânii au talent» poate fi  în-

ceputul unei vieţi mai frumoa-

se…”, a încheiat Andra.

Absolventă 
de Conservator

Paula Rad (28 de ani) are o 

formaţie completă de cântăreţ 

de operă, conform profi lului ei 

Linkedin. Născută în Zalău, a 

absolvit Liceul de Artă Ioan Si-

ma din oraş, după care a urmat 

începând cu 2007 cursurile de 

canto ale Academiei de Muzică 

“Gheorghe Dima” din Cluj, pe 

care le-a absolvit o în 2012. Mai 

mult, între 2013-2015 a făcut şi 

masterul la Universitatea de Ar-

te „George Enescu” din Iaşi. Pe 

contul său din reţeaua socială 

amintită tânăra şi-a invitat cu-

noscuţii să se uite la emisiunea 

în care urma să fi e difuzat şi 

momentul ei.

Florin Estefan: Paula 
Rad nu a fost niciodată 
la audiţii

Florin Estefan, managerul 

Operei Naţionale din Cluj-Na-

poca, spune că nu există nici 

o menţiune asupra instituţiei 

la care Paula Rad s-a adresat 

pentru o posibilă audiţie.

„Numele Operei Naţionale 

Române din Cluj-Napoca nu 

este deloc menţionat de către 

concurentă ori de către un mem-

bru al juriului. Un important 

deziderat al conducerii institu-

ţiei Operei Naţionale Române 

din Cluj-Napoca este tocmai 

acela de a încuraja şi de a ofe-

ri şanse de afi rmare tinerilor 

talentaţi şi cu real potenţial în 

domeniul operistic. În această 

încercare de descoperire a tine-

relor talente şi din dorinţa u-

nei promovări obiective, reale, 

lipsită de orice metodă de ale-

gere preferenţială ori imorală, 

instituţia noastră a realizat nu-

meroase audiţii dedicate proas-

peţilor absolvenţi ai Academi-

ilor de muzică de pretutindeni. 

La niciuna din aceste audiţii 

domnişoara Paula Rad nu a fost 

prezentă. Audiţiile menţionate 

au fost deschise tuturor aces-

tor aspiranţi, al căror talent nu 

e contestat de nimeni, audiţii 

la care domnişoara Paula Rad 

nu s-a prezentat şi care, poate, 

ar fi  reprezentat şi pentru ea o 

posibilă şansă de afi rmare”, a 

spus Estefan.

Estefan spune şi despre 

concursul ”Românii au talent” 

că este dedicat ” amatorilor” 

şi că juraţii nu sunt de speci-

alitate lirică.

”Membrii juriului de con-

curs «Românii au talent» nu 

îndeplinesc, însă, acelaşi grad 

de perfecţionare în domeniul 

operistic, juraţii fi ind repre-

zentanţi ai diverselor dome-

nii sociale şi culturale, însă 

nu de specialitate lirică, ce 

le-ar fi  oferit avizul just al u-

nei alegeri obiective. Tocmai 

din acest motiv, concursul 

amintit este unul dedicat în 

sens larg amatorilor şi persoa-

nelor ce simt o înclinaţie a-

parte spre o anumită pasiu-

ne”, a conchis Estefan.

Blestemul rating-ului

Diana Ţugui, artistă în ca-

drul Operei Naţionale din Cluj, 

a precizat că „blestematul de 

rating calcă fără milă peste 

cadavre”.

”Înainte de a da verdicte 

care pot să jignească sau să 

doară, membrii showului TV 

în cauză sunt invitaţii mei să 

asiste la o cabină (repetiţie 

individuală cu pianist), a mea 

sau a oricărui coleg de-al meu, 

oricând doresc! Or să înte-

leagă, poate, câtă muncă se 

ascunde în spatele cizelării 

fi ecărei note. Cu tot respec-

tul pe care îl merită domni-

şoara Paula Rad, o persoană 

de toată isprava şi care a pi-

cat nevinovată la mijloc într-o 

dispută care nu i se datorea-

ză în niciun fel, sunt obliga-

tă să spun următoarele: ori-

ce muzician specializat în ge-

nul liric ar putea face zeci de 

corecturi instantanee în par-

titura cântată de ea la care, 

pe alocuri, a adus chiar şi 

contribuţii personale fără ac-

ceptul domnului Puccini. Vo-

cea ei, realmente promiţătoa-

re, e departe de a fi  sufi cien-

tă”, a spui Ţugui într-o pos-

tare pe Facebook.

Paula Rad, soprana fără scenă 
de la „Românii au talent”
Tânăra Paula Rad din Cluj a năucit juriul de la „Românii au talent” cu vocea sa, dar şi cu povestea ei incredibilă. 

Paula Rad a interpretat la preselecţiile emisiunii „Românii au talent” (2017) una din cele mai apreciate arii de operă

Trei ferestre ale palatului 

Széki din Cluj (secol 

XIX), imobil monument 

istoric, au fost înlocuite 

cu geamuri termopan cu 

ramă de PVC.

După decopertările brutale 

de tencuială la clădiri istorice 

din centrul Clujului, petrecute 

acum mai bine de un an, din 

motive de siguranţă a trecători-

lor, dar care au iritat arhitecţii 

şi oamenii de cultură din oraş, 

o nouă practică îngrijorează iu-

bitorii monumentelor istorice 

ale urbei: trei geamuri de pe fa-

ţada dinspre Podul Horea a Pa-

latului de secol XIX Széki au 

fost înlocuite cu termopane.

Ferestre înlocuite 
cu termopane

Geamurile nu respectă cu-

loarea şi forma celor originale, 

fi ind din PVC alb, fără arcadă 

şi dreptunghiulară, neîncadrân-

du-se astfel în aspectul general 

al imobilului, atrage atenţia un 

cititor al cotidianului Monitorul 

de Cluj, care ne-a pus la dispo-

ziţie câteva fotografi i care ilus-

trează această situaţie.

Persoana respectivă se în-

treabă dacă iniţiatorii modifi -

cării au primit aprobare de la 

Primărie pentru această „mo-

dernizare”.

Clădire monument istoric

Palatul Széki este o clădi-

re neogotică construită la 

1893, pe malul râului Someş 

din Cluj, de farmacistul şi 

profesorul universitar Miklós 

Széki. Palatul este situat în 

prezent pe strada Regele Fer-

dinand nr. 37 (fosta stradă a 

Podului, respectiv Gheorghe 

Doja) la colţul cu strada Geor-

ge Bariţiu.

Imobilul, conceput de ar-

hitectul Samu Pecz, găzduieş-

te locuinţe particulare. Faţa-

da este realizată din placaj de 

cărămidă, restul ornamente-

lor fi ind cioplite în piatră. Clă-

direa este inclusă pe lista mo-

numentelor istorice de cate-

goria B, din judeţul Cluj.

Peste drum, puţin mai înspre 

strada Horea, se afl ă o altă clă-

dire emblematică a Clujului, pa-

latul Elian (1891, stil Secession), 

de asemenea monument isto-

ric, cele două edifi cii oferind o 

patină a timpului fermecătoare 

la trecerea podului peste Someş.

„Urâţeşte monumentul 
istoric”

Monitorul de Cluj a solicitat 

şi părerea unui specialist în 

istoria locală a urbei cu pri-

vire la situaţia de la palatul 

Széki din inima oraşului: „Es-

te o discrepanţă între ce exis-

tă şi ce s-a realizat prin mon-

tarea termopanelor, ceea ce 

urâţeşte în adevăratul sens al 

cuvântului monumentul isto-

ric. În mod normal ar trebui 

ca echipe de specialişti să se 

ocupe de restaurarea clădiri-

lor istorice şi o autoritate ca-

re să ‘cenzureze’ intervenţii-

le la monumentele cu valoa-

re istorică”, a explicat pentru 

Monitorul de Cluj profesorul de 

istorie Vladimir Bogosavlie-

vici, unul din cei mai buni cu-

noscători ai istoriei Clujului 

şi autor a mai multor volume 

având această temă.

Specialistul, care a pre-

zentat obiectivele oraşului 

mai multor grupuri de clu-

jeni şi turişti de-a lungul tim-

pului crede că efectul nega-

tiv al unor intervenţii nein-

spirate se răsfrânge pe mai 

multe planuri: „Impactul es-

te nefavorabil şi pentru cel 

care prezintă şi pentru cei 

care se uită, tenta kitsch afec-

tează valoarea intrinsecă a 

monumentului, nu doar ex-

teriorului. Faptul că ai o clă-

dire cu un istoric frumos şi 

vezi un asemenea kitsch de-

notă o totală lipsă de educa-

ţie, ceea ce tinde să devină 

o carenţă tot mai prezentă 

în societatea noastră”, a con-

chis profesorul.

Palat istoric, MUTILAT de proprietari. Ferestrele, înlocuite cu PVC!
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

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

alizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

Orar: Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sâmbătă: 08:00-17:00; Duminică: Închis

Adresa: Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 2
Telefon: 0748 964 386; 0740 866 621

0364 880 049
E-mail: contact@cofetariapetrisor.ro
Facebook: facebook.com/CofetariaPetrisor

Cofetăria Petrișor
vă așteaptă cu cele mai bune 

fursecuri, torturi, 
prăjituri de casă și alte delicii
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Primăria Municipiului Turda a stabilit traseele și orarul microbuzelor școlare 
primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminsitraţiei Publice, astfel 
încât toţi elevii care au nevoie de acest serviciu să poată merge la școală și să 
se întoarcă acasă gratuit!

Prin HCL nr. 41/02.02.2017 s-a aprobat “Regulamentul privind modul de 
utilizare al microbuzelor de transport școlar și a tarifelor pentru transportul 
ocazional de persoane”.

În baza acestui regulament și a legii învăţământului, Legea 1/2011, vor fi  
transportaţi gratuit elevii din cartierul Sfântul Ioan- Hărcana la și de la unităţile 
de învăţământ la care studiază, respectiv Școala Avram Iancu, Școala Ioan Oapris, 
Școala Horea Cloșca și Crișan. De asemenea, șapte copii cuprinși în programul 
de învăţământ “A doua șansă”, cu domiciliul pe str. Nicolae Teclu, str. 22 Decembrie 
și cartierul Hărcana, vor fi  transportaţi la și de la Școala Profesională Poiana 
pentru cursuri.

GRAFIC DE CIRCULAŢIE AL MICROBUZULUI ŞCOLAR CJ-16-URI

Staţiile de oprire ale microbuzului sunt urmatoarele:

- cartierul Sf.Ion – Hărcana – la pod prima staţie

- lângă transformator a doua staţie

-Şcoala Horea Cloşca şi Crişan – tur – pe str. Lotus în faţă la intrarea principală

- retur – pe str.Lotus nr.12, bl.C 1, sc.1

- Şcoala Ioan Opriş – pe str. Liliacului în faţa școlii

- Şcoala Avram Iancu – tur și retur – pe str. Rapsodiei în faţa școlii, după 
trecerea de pietoni, pe partea cu parcul

- str. 22 Decembrie 1989 – după intersecţia cu str. Nicolae Teclu

- str. Margaretelor nr. 1
Cel de-al doilea microbuz, marca Ford, cu numărul de înmatriculare CJ-16-RFW, 

va fi  folosit cu precădere pentru transportul elevilor, copiilor și personalului 
didactic de la unităţile de învăţământ din organizaţii partenere, pentru activităţi 
organizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale sau de alte instituţii publice 
sau private afl ate în parteneriat sau colaborare cu unitatea de învăţământ sau 
cu Municipiul Turda (parteneriate, colaborări, competiţii, seminarii etc), 
percepându-se un tarif de 1.50 lei pe kilometru parcurs, astfel încât să se 
acopere costurile cu carburantul.

ROMÂNIA 
                                    
        
       
        
    - primaria@primariaturda.ro 
    www.primariaturda.ro 
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LEGEND :
        Transport elevi cu domiciliul în Sf. Ion –H rcana;

Transport elevi cu domiciliul in zona str.Nicolae  Teclu
 

LICITAȚIE PUBLICĂ

a) Privind organizarea licitaţiei principale pentru prestări servicii exploatare masă 
lemnoasă cu oferta scrisă în plic, masă lemnoasă care va fi  valorifi cată către populaţia din 
Comuna Mărgău la drum auto.

Aferenta anului de producţie 2017

Organizatorul licitaţiei: PRIMĂRIA COMUNEI MĂRGĂU cu sediul în localitatea 
Mărgău, nr. 204, judeţul Cluj, telefon 0371-138035, fax 0372-002986, email primaria.
margau@yahoo.com

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 28.02.2017, ora 11.
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei Comunei Mărgău, nr. 204, judeţul Cluj.
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis și sigilat pentru 

prestări servicii exploatare masa lemnoasa.
Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de 

valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.617/2016 și conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006.

Data şi ora organizării preselecţiei: 23.02.2017, ora 11.
Data și ora limită până la care poate fi  depusă documentaţia pentru preselecţie și 

înscrierea la licitaţie:22.02.2017, ora 16, la sediul Primăriei Comunei Mărgău.
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţiei și pasul de licitare pentru 

fi ecare partidă sunt afi șate la sediul organizatorului și pe situl www.ocoalederegim.ro.
Volumul scos pentru prestări servicii exploatare masa lemnoasa este de 1661 mc.
Din care pe natura de produse;
- produse prinicipale – 1661 mc.
Și respectiv pe specii și grupe de specii:
- rășinoase -992 mc.
- foioase- 669 mc.
Masa lemnoasă oferită spre vânzare către populaţie nu provine din fondul forestier 

proprietate publică certifi cat.
Masa lemnoasă destinată pentru licitaţiei de prestări servicii exploatare rămasă 

neadjudecată se poate adjudeca prin negociere în aceeași zi în condiţiile prevăzute de 
regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data 
de 17.02.2017

Alte informaţii privind organizarea și desfășurarea licitaţiei:
Documentaţia integrală privind desfășurarea licitaţiei și partizile scoase la licitaţie se 

poate obţine de de la sediul Primăriei Comunei Mărgău, nr.204, judeţul Cluj.
Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (Primăria 

Comunei Mărgău, tel:, 03710-138035, fax 0372002986).

Organizator licitaţie  Primar
Primăria Comunei Mărgău Ungur Petru

Aproximativ 30 de bici-

clişti clujeni au organi-

zat, sâmbătă, un marş 

prin cartierele oraşului, 

în semn de protest faţă 

de modul în care autori-

tăţile locale înţeleg să 

îşi onoreze promisiunile 

în ceea ce priveşte folo-

sirea acestui vehicul ca 

mijloc de deplasare.

Bicicliştii au criticat şi sus-

pendarea de către Primărie 

a sistemului de închiriere de 

biciclete din proiectul Cluj 

Bike, pe timpul iernii.

„Bicicleta e privită 
ca un moft”

Directorul executiv al Clu-

bului de Cicloturism Napo-

ca, Radu Mititean, a decla-

rat, pentru agenţia Agerpres, 

că atitudinea autorităţilor lo-

cale din Cluj-Napoca, dar şi 

din alte oraşe faţă de mersul 

pe bicicletă e la fel. „Auto-

rităţile locale clujene şi, din 

păcate, edilii majorităţii ora-

şelor din România privesc 

bicicleta ca pe un moft şi 

chiar dacă, declarativ, în ul-

timii ani, nu mai spun că vor 

să nu existe biciclete în ora-

şul lor, practic fi e nu fac de-

mersuri concrete, fi e fac niş-

te cârpeli pe care le numesc 

infrastructuri pentru bicicle-

te, care ajung câteodată să 

facă mai mult rău decât bi-

ne, şi bicicliştilor, şi mobili-

tăţii urbane. Aceasta este şi 

tema celui de-al 113-lea marş 

lunar al bicicliştilor clujeni, 

pe care îl facem cu frecven-

ţă lunară din septembrie 

2007, pentru că suntem să-

tui de promisiuni şi vrem să 

vedem lucrurile concrete şi 

de calitate”, a spus Radu Mi-

titean.

Critică oprirea Cluj Bike

Potrivit organizatorilor, 

marşul a fost o nouă ocazie 

de a le reaminti autorităţi-

lor locale, publicului şi pre-

sei de nevoia promovării uti-

lizării bicicletei ca o com-

ponentă esenţială a mobili-

tăţii urbane durabile şi al-

ternativă viabilă la transpor-

tul automobilistic, alături 

de transportul în comun şi 

deplasarea pietonală.

„Marşul este legat şi de 

suspendarea completă a sis-

temului de biciclete comu-

nitare (deşi nu există moti-

ve obiective pentru o opri-

re completă a ClujBike, pen-

tru că în oraş se poate cir-

cula bine biciclistic şi revi-

zia bicicletelor se putea fa-

ce pe rând) şi de nemulţu-

mirile de fond privind poli-

tica de mobilitate urbană în 

continuare pro-automobilis-

tică şi anti-biciclistică, vizi-

bilă şi prin lăţirile de caro-

sabil şi prin îndrăzneala de 

a declara finalizat cu suc-

ces proiectul ClujBike de bi-

ciclete comunitare şi noi pis-

te de biciclete, deşi în mod 

evident proiectul nu este 

adecvat finalizat, şi trebuie 

considerat mai degrabă eşu-

at”, au arătat organizatorii 

marşului.

Primăria: „Mai mulţi 
clujeni circulă cu bicicleta”

Pe 21 ianuarie, reprezen-

tanţii Primăriei Cluj-Napo-

ca spuneau că din anul 2016 

în oraş există 12.000 de uti-

lizatori ai sistemului de bi-

ke sharing. „Aceşti oameni 

au ales să solicite un card 

de utilizator, au semnat un 

contract şi au acces la un 

site care conţine elemente-

le esenţiale de legislaţie şi 

informaţii referitoare la si-

guranţa bicicliştilor în tra-

fic. În ciuda faptului că sis-

temul este unul perfectibil, 

iar proiectul este doar la pri-

ma sa etapă, urmând a fi 

extins, în mod cert avem azi 

la Cluj-Napoca mai mulţi 

oameni care se deplasează 

cu bicicleta decât în urmă 

cu doi – trei ani. Municipa-

litatea are asumat un întreg 

plan de mobilitate urbană, 

în care alternativele de ge-

nul sistemului de bike sha-

ring ocupă un loc impor-

tant”, susţinea atunci, într-o 

declaraţie pentru Agerpres, 

purtătorul de cuvânt al Pri-

măriei Cluj-Napoca, Oana 

Buzatu.

Municipalitatea 
recomandă alte mijloace 
de transport iarna

În ceea ce priveşte folo-

sirea bicicletei pe timpul ier-

nii, din raţiuni de securita-

te a utilizatorilor, s-a decis 

ca anual sistemul de bike 

sharing să fie suspendat în 

perioada decembrie – mar-

tie.

„Pistele de biciclete nu 

sunt înzăpezite la Cluj-Na-

poca. Recomandarea noas-

tră este ca atunci când în 

oraş ninge puternic şi se de-

pune un strat gros de zăpa-

dă sau gheaţă să alegem cu 

toţii alte modalităţi de de-

plasare decât bicicleta”, spu-

nea Oana Buzatu.

Bicicliştii din Cluj 
cer piste decente, 
„nu cârpeli”
Clujenii care circulă cu bicicleta critică oprirea 
proiectului Cluj Bike pe timpul iernii.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. 
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (5.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ 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 vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vinde 
și separat), supr. totală 6500 
mp, curte, livadă, teren arabil, 
utilităţi, apă, gaz, curent, întă-
bulat, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m spre 
Lacul Fântânele-Beliș (15-25 m pâ-
nă la apă), în supr. de 7800 mp, 
C.F., drum de acces pe la Giurcuţa, 
preţ 8 euro/mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, reţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
telefoane la nr. 0740-876853. (7.7)

¤ 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 agricol, suprafaţa 
20.000 mp (2 hectare) în Jucu 
de Sus – Molitură. Terenul este 
compact, situat la 100 metri de 
utilităţi, lânga drumul comunal 
asfaltat. Preţ: 3 Euro/mp. Tel. 
0740-615547.

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 

cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

Auxila Akademie oferă 
locuri de muncă 

în Germania pentru 
asistenţi medicali 

generalişti. Nu suntem 
intermediari, nu 

percepem comision. 
Informaţii la telefon 

0369-455.200 (13.20)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(9.12*)

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 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.

Familie 
cu domiciliul în ţară 

membră UE
angajează

BONĂ
Cerem: – cunoaşterea 

lb. germane sau 
engleze

Oferim: – salariu 
atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.
0722-239875.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

SERVICII

¤ Tânăr serios, tai lemne cu druj-
ba, crăp și stivuiesc. Aștept tele-
foane la 0746-074364. (3.7)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (5.8)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţei, 
în Cluj-Napoca. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (5.8)

¤ Expert contabil autorizat, ţin evi-
denţă contabilă la fi rme mici, mari 
și persoane fi zice. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-501252. (5.8)

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de in-
ternet 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.

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

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

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

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

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 casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (4.7)

¤ Vând cuptor cu microunde PRI-
VILEG, pick-up TESLA defect, diver-
se casete, plăci pentru pick-up, ra-
diouri, mașini de scris, ustensile 
sanitare. Informaţii la tel. 
0742-080925. (4.7)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, ”Smena“, ”Ko-
dak C503”, stare foarte bună. Inf. 
la tel. 0759-020427. (5.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, ”Poljot”, ”Pobeda”, 
”Raketa”, original, toate în stare 
foarte bună și 6 buc colecţie de 
ceasuri de buzunar de epocă cu 
lanţuri și cutie. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică excelentă, 
în Cluj-Napoca, cart. Mărăști. Preţ 
500 RON, negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat manu-
ală SIMAC DX 2000, cu front de 
lucru 100 ace, preţ 300 RON. Su-
naţi la la tel. 0743-515888 sau 
0264-440108. (5.7)

¤ Vând mașină de tors lână, foar-
te veche, din lemn, cu roată și pe-
dală, preţ 200 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0743-515888 
sau 0264-440108. (5.7)

¤ Vând strung SN 400 x 1500, în 
stare de funcţionare, cu toate dis-
pozitivele și sculele aferente, preţ 
15000 RON, negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0748-194463. (5.7)

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

DIVERSE

¤ Vând 40 de baloţom de luceră 
mari. Preţ negociabil. Aștept tele-
foane la nr. 0746-074364. (3.7)

¤ Vând 3 to de boabe de porumb, 

preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0746-074364. (3.7)

¤ P.F. vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică de prune de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-
na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-
tept telefoane la 0745-182440.

¤ Vând chilimuri, feţe de masă, 
draperii, cuverturi, cusute manual 
cu lână și ștergare din bumbac, cu-
sute manual cu dantelă. Informaţii 
suplimentare la tel. 0743-515888 
sau 0749-005350. (5.7)

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

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(25.75)

¤ 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.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, handi-
cap ușor, doresc corespondenţă cu 
doamne/domni. Vă rog să scrieţi 
la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 7-9, 
Aiud 515200, jud. Alba

ARTICOLE COPII

VÂND scaun auto marca COC-
CILLE pentru copii, până la 25 
kg, are poziție pentru somn, 
stare foarte bună, preț 250 
RON. Informații suplimentare 
la tel. 0744-201035.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionarii de artă, 12 
bucăţi de piese de artizanat din 
aramă, statuete, tave cu pahare, 
candele, serviciu de ţuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Cumpăr obiecte tehnice vechi, te-
odolit microscop, obiecte de labo-
rator școlar, fi zică biologie. Aștept 
telefoane la 0745-700486. (7.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, un 
colţ a fost medaliat, preţ negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Cumpăr cărţi, hărţi, atlase do-
cumente, globuri geografi ce 
vechi de înainte de 1945, în lim-
ba romănă, maghiară, latină sau 
orice altă limbă. Sunaţi la tel. 
0745-700486. (7.7)

ANIMALE

¤ Cumpăr căţel rasa BEAGLE. Aștept 
telefoane la 0752-498986. (3.7)

¤ Vând porc pentru tăiat, între 
120-134kg, ţinuţi și crescuţi cu ce-
reale și lucernă în gospodărie, în 
Cluj-Napoca, cart. Gheorgheni, 
preţ 7 RON/kg. Asigur loc de sa-
crifi care. Inf. la tel. 0751-095924 
sau 0741-100529. (3.7)

¤ Vând porci pentru tăiat, între 
80-110 kg, pe ales, din 6 bucăţi, 
în cart. Sopor, ţinuţi cu cereale și 
lucernă, preţ 8 RON/kg. Tel. 
0741-100529 sau 
0751-0751-095924. (3.7)

¤ Cine a pierdut o căţelușă de 
companie de talie mică, să sune 
la nr. de telefon 0364-143.848.

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ ANAF – Direcţia Generală Execu-
tări Silite Cazuri Speciale prin Ser-
viciul Executări Silite Cazuri Specia-
le Regional Cluj-Napoca, organi-
zează în data de 09.03.2017, ora 
10.00, licitaţie (a doua licitaţie) 
pentru vânzarea bunului imobil, 
proprietatea debitorului Crisan Va-
sile: Teren în suprafaţă de 1.209 
mp și construcţie (casă unifamilia-
lă – 3 camere și dependinţe) situ-
ate în loc. Cluj-Napoca, str. Doinei, 
nr. 46, jud. Cluj. Preţul de vânzare 
este de 456.000 lei. Licitaţia se va 
desfășura la sediul serviciului nos-
tru Cluj-Napoca, P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, cam. 238, jud. Cluj. 
Pentru informaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0264.591670, interior 
192. Anunţul integral se afl ă pos-
tat pe www.anaf.ro, secţiunea 
Anunţuri – Valorifi care prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate – Unitate/ 
Subunitate fi scală Cluj-Napoca, 
Executări silite cazuri speciale.

CITAȚII

¤ Numiţii SALANTA STEFAN, PLE-
ŞA IOAN şi soţia DANCIU IOANA, 
PURCEL IOAN, POP PETRU a lui 
Iacob, PLEŞA ANA, PLEŞA IOANA, 
MARTA MARIA măr. SALANTA 
sunt citaţi la Judecătoria Huedin, 
în data de 07.03.2017, ora 
10.00, în calitate de pârâţi în do-
sar nr. 1572/242/2016, în proces 
cu Duţu Vasile Tiberiu pentru uzu-
capiune. (1.1)

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

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

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

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

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 

parlamentare

13:00 Ultima editie

13:30 Amintiri din infern

14:00 Telejurnal

15:10 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Intrebari si raspunderi

18:25 Eurovision. Semifi nalistii!

18:35 Perfect imperfect

19:20 Perfect imperfect

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:45 Romania 9

22:20 Eurovision. Semifi nalistii!

22:30 A doua emigrare

23:00 Ora de stiri

23:55 La bani marunti

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mireasa pentru fi ul meu

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:30 Chefi  la cutite

23:30 Xtra Night Show

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 MasterChef

22:30 Stirile Pro TV

23:00 Lista neagra

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Pitici si tatici

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 Mondenii

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste mai 

bine

20:30 Austin Powers si 

organizatia secreta

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 Kosem

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 FOTBAL LOOK

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Fotbal Liga 1 Orange

17:30 Povestile Romaniei

18:30 Casa Poporului

20:00 FOTBAL LOOK

20:30 Fotbal Liga 1 Orange

22:30 FOTBAL LOOK

23:00 T

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.„APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de Inginer geodez, 
perioada nedeterminata, biroul Exploatare Lucrari la 
Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu Mare.

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 14 martie 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 16 martie 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
-  studii superioare –Inginerie Geodezica, specializarea : 

Masuratori terestre si cadastru
- cunostinte topografi ce avansate
- operare PC :Offi ce, Autocad, optional Arc GIS , Mathcad
- permis de conducere categoria B
- vechime: 0
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17 din Cluj Napoca , sal la sediul Sistemului de 
Gospodarire a Apelor Satu Mare, str.Mircea cel Batran nr.8/A, 
mun.Satu Mare, pana la data 10 martie 2017, ora 10,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut 
;cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca (daca este cazul).

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144, 
serv. Resurse Umane ABAST, sau la 0261770177, int.107 
(SGA Satu Mate).

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.„APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de CARTOGRAF, perioada 
nedeterminata, la serviciul Exploatare Lucrari

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 15 martie 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 17 martie 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
-  absolvent studii universitare de licenta cu durata de 

minim 3 ani: specializarea catografi e
– cunostinte topografi ce si cartografi ce avansate
– cunostinte Arc GIS avansate
– operare PC: Offi ce, Arc GIS
– permis de conducere categoria B
– vechime: 0
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17 din Cluj Napoca , pana la data 13 martie 
2017, ora 10,00. .

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut 
;cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie permis de conducere; copie carnet de 
munca (daca este cazul).

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144, 
serv. Resurse Umane. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. „APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de ecolog, perioada 
nedeterminata, la Laboratorul Regional de Calitatea Apei.

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 16 martie 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 20 martie 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
-  studii superioare in domeniul ecologiei cu diploma de 

licenta
– vechime: 0
– limba engleza : nivel mediu (scris si vorbit)
Perfectionari suplimentare:avantaj specializare in 

domeniul hidrobiologiei; abilitati tehnice laborator
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17 din Cluj Napoca , pana la data 14 martie 
2017, ora 10,00. .

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut 
;cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca (daca este cazul).

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144, 
serv. Resurse Umane. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Centrul Bugetar de Administrare Creşe cu sediul în 
Cluj-Napoca str. Mehedinţi, nr.15, jud.Cluj organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contractual aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 
1027/2014.

Denumirea postului – consilier juridic – post contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
-  nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite 

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

-  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: minim 5 ani.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: – data de 21.03.2017, ora 9:00, în sala de 

ședinţe din incinta creșei Patrocle din Cluj-Napoca str. 
Herculane nr. 13A.

Proba de interviu: – data de 28.03.2017, ora 9:00, în 
sala de ședinţe din incinta creșei Patrocle din Cluj-Napoca 
str. Herculane nr. 13A.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 06.03.2017, la sediul 
Centrului Bugetar de Administrare Creșe din Cluj-Napoca 
str. Mehedinţi nr. 15.

Date contact: tel.:0364/116666

ANUNŢ DE ANGAJARE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUD. CLUJ
Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 17

Organizează concurs de recrutare în data de 23.03.2017 
ora 10.00 – proba scrisă, urmând ca data interviului să fi e 
comunicată odată cu afi șarea rezultatelor la proba scrisă, 
la sediul instituţiei, în vederea ocupării unui număr de 3 
posturi de execuţie vacante:

- consilier juridic asistent
- auditor superior
- consilier principal
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţii specifi ce:
- consilier juridic asistent:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, repectiv 

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, sau echivalentă, în domeniul: știinţe juridice

- vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an
- auditor superior:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, repectiv 

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, sau echivalentă, în domeniul: știinţe economice

- vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani
- consilier principal:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

repectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, sau echivalentă, specializarea agricultură, 
horticultură, zootehnie

- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani
Concursul se va desfășura în conformitate cu HG 611/200/, 

actualizată.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei 

până la data de 13.03.2017.
Bibliografi a și informaţii suplimentare la sediul instituţiei 

și la telefon 0264 591 752.

LICITATIE PUBLICĂ

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

anunţă vânzarea la licitaţie a următoarelor proprietăţi
1. Apartamentul 11 situat în loc. Florești, str. Plopilor nr. 27A, 

sc. 1, compus din 2 camere – 115088,57 lei +TVA. Valoarea 
TVA se va stabili după verifi carea încadrării cumpărătorului în 
condiţiile legale (în momentul de faţă apartamentul este locuit).

2. 2 locuri de parcare la demisol, situate în loc. Floresti, 
str. Plopilor nr. 27, cu numărul 8 și respectiv str. Plopilor 
nr. 27A, cu nr. 11 – 12289,92 lei +TVA de 19% fi ecare

3. 10 parcări exterioare situate în loc. Floresti, str. Plopilor 
27A – 4726,89 lei +TVA de 19% fi ecare.

4. Teren arabil strada Muzeul Apei CF 50185 – 31600 
lei +TVA de 19%

Consultarea Caietului de sarcini și înscrierea la licitaţie: 
în scris, pe e-mail andreea.marcu@nord-vest.ro – până cel 
târziu cu o zi înainte de data licitaţiei.

Vizita la proprietăţile licitate va avea loc în 23 februarie 
2017, la o oră stabilită în comun acord cu persoanele interesate.

Data desfășurării licitaţiei: 28 februarie 2017, pe Calea 
Dorobantilor 3, Cluj-Napoca, cu începere de la ora 11.

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL în calitate de lichidator judiciar al
PORTAL RESTAURANT SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

CASĂ și teren intravilan în suprafaţă de 6.320 mp, având 

deschidere la E60 (Cluj Napoca-Huedin), înscrise în CF nr. 

54087-Florești, nr. CAD C1, nr. top. 1495/1; 1495/2, situate 

în Sat Luna de Sus, comuna Florești, nr. 5, Jud. Cluj. Preţul 

de pornire a licitaţiei este de 195.000 euro, exclusiv TVA.

Licitaţia va fi  organizată la sediul lichidatorului judiciar 
în data de 16.03.2017, ora 16:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului 

judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării 

licitaţiei, în vederea depunerii garanţiei de participare la 

licitaţie de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum și 

pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 
23.03.2017, 30.03.2017, 06.04.2017, 13.04.2017 şi 
20.04.2017 în aceleaşi condiţii

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase 

la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 
de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Tel: 0354.405.232
Fax: 0254.713.311
Mobil: 0726.785.348

Email: offi ce@expertinsolventa.ro

 
                                                           www.expertinsolventa.ro 

 

 
 
 

ANUNŢ DE MEDIU

SC HECO SCHRAUBEN SRL având sediul în str. Laminoriștilor 
nr. 159, localitatea Câmpia Turzii, jud. Cluj, titular al planului 
“Plan urbanistic de detaliu” anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru 
planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul APM 
Cluj cu sediul în Calea Dorobanților nr. 99, localitatea Cluj 
Napoca jud. Cluj de luni până vineri între orele 900 – 1300.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul  APM Cluj în termen de 18 zile lucrătoare de la data 
publicării anuntului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ŞCOALA GIMNAZIALA FRATA cu sediul în: loc. Frata, str. 
Principaiă nr. 413A, jud Cluj, organizează concurs pentru ocuparea 
1 post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modifi cat 
și completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului - ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE - post 
vacant contractual pe perioadă nedeterminată la Școala 
Gimnazială Frata, jud. Cluj.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
- Nivelul studiilor: Școala profesională/10 clase
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data de 16 martie 2017, ora 9.00 la sediul 

Școlii Gimnaziale Frata
Proba de interviu: data de 20 martie 2017, ora 9.00 la 

sediul Școlii Gimnaziale Frata
Data limită până la care candidaţii vor depune actele 

pentru dosarul de concurs este 8 martie 2017, la sediul 
Școlii Gimnaziale Frata.

Date contact: Bara Teodor, tel. 0264-282489.
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CFR a învins ASA-ul 
şi mai face un pas 
către play-off
CFR Cluj a învins cu 2-0 ASA 
Târgu-Mureș vineri seară în Gruia, 
în etapa a 24-a din Liga 1 și își 
sporește șansele de acces în 
play-off. CFR acumulează 37 de 
puncte în Liga 1, cu care este pe lo-
cul 5 în clasament, la 5 puncte în 
faţa echipei Dinamo București, de 
pe 6, cu un joc mai puţin disputat. 
Pe 7 este Astra Giurgiu, cu 32 de 
puncte și două meciuri în minus 
jucate. „A fost un meci foarte 
greu, noi cu echipele din subsolul 
clasamentului pierdem puncte, 
am făcut un meci mediocru, dar e 
bine că am învins, suntem în cărţi 
pentru atingerea obiectivului”, a 
declarat Ionuţ Larie, fundaș la CFR. 
„N-am făcut o primă repriză reuși-
tă, a fost o presiune mare, trebuia 
să câștigăm neapărat azi ca să ne 
distanţăm de echipele din spate. E 
meritul jucătorilor (că echipa a câș-
tigat, n.red.), presiunea este acolo, 
mai avem două jocuri foarte grele, 
cu Iașiul și Viitorul, trebuie să câști-
găm ultimele două jocuri ca să fi m 
siguri de un loc din play-off”, a de-
clarat antrenorul Vasile Miriuţă.

Baschet: Victorie 
pentru „U” la Brașov
Echipa de baschet feminin a 
Universităţii Cluj a învins sâmbătă 
seară Olimpia Brașov, cu 90-72, 
la Sala Sporturilor „Horia 
Demian”. Formaţia din Cluj debu-
tează astfel cu dreptul în a doua 
fază a campionatului, în care va 
întâlni celelalte cinci formaţii din 
Grupa valorică a locurilor 1-6, clu-
jencele ocupând a treia poziţie 
după prima fază de campionat. În 
meciul de la „Horia Demian” pri-
mul sfert a debutat sub semnul 
echilibrului, 23-23, dar gazdele 
s-au impus în următoarele cu 
25-19, 20-12 și 22-18 și cu scorul 
90-72 scor la general. Revenită 
după o accidentare Taneisha 
Harrison a fost cea de-a doua 
marcatoare a echipei din Cluj, cu 
21 de puncte, în timp ce Ross a 
înscris 30 de puncte. Agunbiade a 
trecut și ea bariera celor 10 punc-
te, bifând 12. De la oaspete 
Webb și Higgins au marcat câte 
20 de puncte, iar Ghizila 11. 
Pentru clujence urmează un meci 
difi cil miercuri în deplasare la 
CSM Târgoviște, câștigătoarea 
Cupei României în anul 2017.

Trei arbitri români 
merg în Olanda
UEFA a anunţat lista arbitrilor se-
lectaţi pentru Campionatul 
European de fotbal feminin ce se 
va desfășura în perioada 16 iulie 
– 6 august 2017, în Olanda, iar 
pe listă se regăsesc centralul 
Teodora Albon și asistenţii Petruţa 
Iorgulescu și Mihaela Ţepușă, in-
formează, vineri, site-ul frf.ro. 
Teodora Albon, în vârstă de 39 de 
ani, se afl ă la a doua participare 
la Campionatul European, după 
cea din Suedia 2013. La 
Campionatul European de fotbal 
feminin vor participa în premieră 
16 reprezentative. Toţi arbitrii de-
legaţi de UEFA la turneul fi nal vor 
participa, în perioada 15-17 mai, 
la un worskshop ce va avea loc în 
Olanda. La sfârșitul lunii octom-
brie 2016, echipa naţională de 
fotbal feminin a României a ratat 
califi carea la Campionatul 
European din 2017. România a 
fost eliminată la baraj de 
Portugalia, după 0-0 la Lisabona 
și 1-1 la Cluj-Napoca.

Pe scurt

Fosta campioană olimpică 

Nadia Comăneci a declarat, 

sâmbătă, că Larisa Iordache 

şi Cătălina Ponor sunt spor-

tivele din lotul României 

care au cele mai mari şanse 

să câştige medalii la 

Campionatele Europene de 

gimnastică artistică, găzdu-

ite de Cluj-Napoca în peri-

oada 19-23 aprilie.

„Eu nu contest niciodată a-

legerea federaţiei şi ştiu că La-

risa şi Cătălina vor face parte 

din echipă. Nu ştiu însă cine 

vor fi  celelalte două componen-

te, probabil vor fi  alese în func-

ţie de forma lor. Cele mai mari 

şanse le avem la individual com-

pus cu Larisa Iordache, tot cu 

ea la sol şi la bârnă, iar la bâr-

nă cu Ponor dacă îşi face pro-

gamul pregătit. În rest, tot ce vi-

ne în plus este un bonus.Voi fi  

prezentă şi eu la Campionatele 

Europene, normal, sunt amba-

sadoarea competiţiei”, a spus 

Comăneci.

Fosta campioană o admiră 

pe Cătălina Ponor pentru faptul 

că reuşeşte să concureze la vâr-

sta de 29 de ani. „Este destul 

de rar ca o competiţie de ase-

menea amploare să fi e în Ro-

mânia, aşa că dacă Ponor îşi do-

reşte este foarte bine. Şi eu am 

rămas în activitate în 1981 pen-

tru că Universiada era la Bucu-

reşti. Am dorit atunci să îmi ter-

min cariera acasă pentru că pă-

rinţii mei nu avuseseră ocazia 

să mă vadă în concurs”, a adă-

ugat fosta gimnastă.

Nadia Comăneci a menţio-

nat că era de aşteptat ca ame-

ricanca Simone Biles să câştige 

Premiul Laureus după cele pa-

tru medalii de aur şi una de 

bronz obţinute la JO 2016 de la 

Rio de Janeiro. „Simone Biles 

nu cred că a avut prea mare 

concurenţă la categoria sporti-

va anului. Rezultatele ei de la 

Rio au fost excepţionale. Foar-

te rar găseşti în gimnastică o 

sportivă care câştigă titlul mon-

dial, iar apoi Olimpida. Mă bu-

cur pentru ea”, a adăugat ea.

Fosta campioană olimpică 

de la Montreal a fost prezentă, 

sâmbătă, la selecţia municipa-

lă pentru Şcoala de gimnastică 

Nadia Comăneci la care au par-

ticipat peste 70 de copii. Progra-

mul intitulat Şcoala de gimnas-

tică Nadia Comăneci este dedi-

cat copiilor pasionaţi de sport, 

care doresc să înveţe elemente-

le de bază ale practicării gim-

nasticii sub îndrumarea unor 

profesionişti. În urma acestei se-

lecţii, 40 de copii cu vârste cu-

prinse între 4 şi 7 ani vor bene-

fi cia de cursuri gratuite în peri-

oada martie 2017 – februarie 

2018 sub îndrumarea Laurei 

Cristache, campioană mondia-

lă la gimnastică aerobică.

La rândul ei, fosta campioa-

nă olimpică Sandra Izbaşa a de-

clarat că le susţine pe sportive-

le din lotul României şi are în-

credere că ele vor obţine rezul-

tate frumoase.

„Este foarte frumos că pu-

tem organiza o ediţie a Campi-

onatelor Europene în România. 

Sper să vină toţi românii la Cluj 

ca să le susţină pe fete. Nu ştiu 

dacă mi-aş fi  dorit neapărat să 

concurez în ţară, dar eu m-am 

bucurat de toate Campionatele 

Europene la care am participat 

şi unde am putut să urc pe cea 

mai înaltă treaptă a podiumu-

lui. Acum trebuie să le susţinem 

pe fetele de la lot şi să avem în-

credere în ele că vor avea rezul-

tate frumoase. Avem şanse pes-

te tot. Dacă fetele vor fi  sănă-

toase şi îşi vor prezenta integra-

lele pe care le antrenează în fi -

ecare zi atunci cu siguranţă vor 

veni şi rezultatele frumoase”, a 

afi rmat ea.

Sandra Izbaşa îi apreciază pe 

Marian Drăgulescu şi Cătălina 

Ponor pentru că se menţin în to-

pul mondial la 36, respectiv 29 

de ani. „Să nu uităm de Oksana 

Ciuşovitina (Uzbekistan), care 

are 42 de ani şi concurează la 

un nivel înalt. Aşa că îi felicităm 

pe Marian Drăgulescu şi Cătăli-

na Ponor pentru că la vârsta as-

ta sunt încă motivaţi şi reuşesc 

să se menţină în topul mondial. 

Nu este deloc uşor. Ne dorim ca 

ei să facă rezultate frumoase la 

Cluj, dar şi la Campionatele Mon-

diale. Doamne-ajută să concure-

ze şi la Jocurile Olimpice din 

2020. Poţi să faci gimnastică atâ-

ta timp cât îţi place, te dedici şi 

te ţine corpul şi mintea. Noi îi 

susţinem până acolo unde vor 

ei să ajungă”, a spus ea.

Campioana olimpică de la 

Beijing şi Londra îşi doreşte să 

promoveze cât mai mult Cam-

pionatele Europene de la Cluj-Na-

poca, prima ediţie pe care o or-

ganizează România după 60 de 

ani. „Voi face galerie, normal. 

Avem şi noi o ediţie a Europe-

nelor şi să nu facem galerie? Sunt 

sigură că vor fi  mulţi români. Ne 

dorim să promovăm cât mai mult 

această competiţie şi să vină su-

porteri şi din ţările vecine pen-

tru că vrem să ne prezentăm 

onorabil în faţa tuturor”, a spus 

fosta gimnastă.

Nadia Comăneci: România 
are cele mai mari şanse 
cu Larisa Iordache la Europene
România organizează după 60 de ani prima ediţie a Campionatelor Europene de Gimnastică 
care se vor desfăşura în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Ovidiu CORNEA
sport@monitorulcj.ro

U-BT Cluj-Napoca a câştigat 

Cupa României la baschet 

masculin, vineri seara, în 

Sala Sporturilor 

„Transilvania” din Sibiu, 

după ce a învins-o, într-un 

fi nal dramatic, pe BC Mureş 

Târgu Mureş, cu scorul de 

79-78 (17-19, 28-22, 12-20, 

22-17), în ultimul act. Este 

al doilea trofeu consecutiv 

al Cupei României pentru 

U-Banca Transilvania, care 

s-a impus anul trecut în 

fi nală cu CSM Oradea.

Echipa din Mureş a avut 

6 puncte avans înainte cu 1 

minut şi 20 de secunde de 

final, după care Rasic, de-

clarat MVP-ul actului final 

din Cupa României a mar-

cat un coş de 3, dublat de 

o aruncare de 2 care a în-

clinat balanţa decisiv pen-

tru clujeni, Borşa nereuşind 

să fructifice şansa de a tran-

şa disputa. Scor final: U-Ban-

ca Transilvania Cluj-Napo-

ca – BC Mureş 79-78.

„Ne-am făcut singuri viaţa 

grea, însă nu am cedat până la 

fi nal şi, cu noroc, am câştigat. 

Nu am jucat prea bine, dar ne-am 

atins obiectivul, am mai pus un 

trofeu în vitrină şi ne întoarcem 

la muncă. Trebuie să le spun un 

mare «mulţumesc» fanilor noş-

tri, care efectiv ne-au dus în spa-

te tot meciul!”, a declarat bas-

chetbalistul Aleksandar Rasic 

după meci.

„A fost un meci foarte in-

tens, unul demn de o adevăra-

tă fi nală, cele două echipe au 

trecut peste oboseala acumula-

tă de-a lungul acestui turneu şi 

au dat tot ce au avut mai bun 

în ele! A fost un efort extraor-

dinar din partea băieţilor! Îi fe-

licit pe cei din Târgu Mureş, au 

avut şansa lor să câştige acest 

meci, însă noi l-am avut pe 

Aleksandar Rasic, un jucător cu 

o extrem de mare experienţă, 

care ne-a ajutat în acele momen-

te şi îl felicit pentru asta! Îmi fe-

licit toţi jucătorii, au luptat, au 

dat tot ce au avut mai bun în ei 

de la primul şi până la ultimul, 

au fost pozitivi şi au trecut pes-

te unele momente nu tocmai 

bune, mai ales în meciul de azi”, 

a adăugat antrenorul Mihai Sil-

văşan.

Tehnicianul a explicat că echi-

pa se va bucura două-trei zile de 

performanţa reuşită în fi nala Cu-

pei după care se vor concentra 

din nou pe campionat, obiecti-

vul principal al formaţiei. „Le 

mulţumesc fanilor că au venit în 

număr atât de mare, ne-au încu-

rajat fantastic de-a lungul meciu-

lui chiar şi atunci când am fost 

conduşi şi nu pot decât să mă 

înclin în faţa lor!”, a subliniat 

tehnicianul Mihai Silvăşan.

U-BT câştigă Cupa României pentru a doua oară 
consecutiv, după un final dramatic
Echipa de baschet masculin U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a câştigat Cupa României, pentru a doua oară 
consecutiv, după ce a trecut în finală de BC Mureş cu 79-78.


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

