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ECONOMIE

Clujul, pe locul doi 
la imobilele luate
prin credit ipotecar
Numărul ipotecilor la nivel naţional a fost 
mai mic faţă de aceeaşi perioadă din anul 
precedent.  Pagina 4

SPORT

„Dacă Clujul e, Clujul să fie!”
Ion Țiriac vrea să ia licența pentru un turneu 
feminin WTA de 250 de puncte.  Pagina 12

SOCIAL

Sala Polivalentă are nume
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca se va nu-
mi, de acum înainte, BTarena.  Pagina 6

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

O fermă din comuna Vultureni a reuşit să strângă sute de vizitatori la un eveniment 
pe o pajişte. Cine spunea că pe clujeni nu-i mai scoţi din casă?! Pagina 7

ACTUALITATE

Dealerul drogurilor „Zombie”, 
Baghera, a fost arestat

SĂNĂTATE

Cifre îngrijorătoare de la OMS: 
milioane de decese din cauza 
consumului excesiv de alcoolDouă persoane au fost aresta-

te la Câmpia Turzii, după un fi -
laj de aproape un an, într-un do-
sar instrumentat de DIICOT şi BC-
CO Cluj. Unul dintre suspecţi es-
te „Baghera”, o persoană cu an-
tecendente penale. Dosarul vine 
în contextul imaginilor cu elevi 
drogaţi, care par a fi  consumat 
drogul K2/Zombie.

În urma percheziţiilor domicili-
are de zilele trecute, oamenii legii 
au găsit acasă la trei suspecţi 20 de 
grame de substanţe psihoactive, 
mai multe pungi tip zyp-lock goa-
le, 2 cântare, un grinder, laptopuri 
şi telefoane mobile.

Localnicii din Câmpia Turzii 
spun însă că „afacerea” cu dro-
guri este una înfl oritoare. De al-
tfel, cele trei persoane au intrat 
în atenţia procurorilor DIICOT 
încă din urmă cu un an, pentru 
că, spun autorităţile, la diferite 
intervale de timp, au procurat şi 
revândut produse cu efecte psi-
hoactive.

În urma acţiunilor, doi suspecţi 
au fost arestaţi de către Tribuna-
lul Cluj, fi ind vorba despre Ser-
giu Sorin Scrob, zis Baghera, şi 
Răzvan Radu, zis Uscatu, ambii 
din Câmpia Turzii.

Principalii clienţi ai acestora 
erau minori. În ultimele luni, în 
municipiul Câmpia Turzii au a-
părut în spaţiul public imagini fi l-
mate cu diverşi tineri despre ca-
re se bănuieşte că s-ar fi  afl at sub 
infl uenţa unor substanţe cu efec-
te psihoactive. După reacţiile ti-
nerilor, s-a bănuit că ar fi  vorba 
despre drogul Zombie, devenit 
popular în urmă cu câţiva ani, în 
Statele Unite.

Peste 3 milioane de persoane 
au decedat, în anul 2016, în în-
treaga lume, din cauza consu-
mului excesiv de alcool, se ara-
tă într-un raport al Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, precizând 
că aproximativ 237 de milioane 
de bărbaţi şi 46 de milioane de 
femei se confruntă cu probleme 
legate de consumul de alcool.

Noul raport OMS indică fap-
tul că aproximativ o treime din 
decesele cauzate de consumul 
de alcool sunt rezultatul răniri-
lor, inclusiv accidente rutiere şi 
automutilare, iar unul din cinci 
decese este rezultatul bolilor di-
gestive sau cardiovasculare. Di-
verse tipuri de cancer, boli in-
fecţioase şi probleme mentale 
sunt alte cauze semnifi cative de 
deces asociate consumului ex-
cesiv de alcool.

Raportul mai arată că în Eu-
ropa se înregistrează cea mai ri-

dicată rată de consum de alcool 
per capita, deşi aceasta a scăzut 
cu 10% faţă de 2010, informează 
agenţia The Associated Press.

Organizaţia Mondială a Să-
nătăţii a mai indicat că estimă-
rile indică o creştere a consu-
mului de alcool pe capita la ni-
vel global în următorul deceniu, 
în mod special în Asia de 
Sud-Est şi cele două Americi.

Consumul excesiv de alcool 
este responsabil pentru 5,3% 
din totalul de decese la nivel 
global. Mai mult, 13,5% din de-
cesele în rândul persoanelor în-
tre 20 şi 39 de ani sunt cauza-
te de consumul de alcool.

Instituţia internaţională 
propune şi o serie de metode 
pentru reducerea consumului 
excesiv de alcool, inclusiv re-
glementarea şi restricţionarea 
accesului la alcool, în special 
în cazul tinerilor.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com
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A încetat din viaţă unul dintre cei mai îndrăgiţi medici din Cluj, 
profesorul universitar Oliviu Pascu

Ce i-a adus sâmbătă 
pe sute de clujeni la Băbuţiu?
Silvoiţă, măgari, fluturi și petrecere câmpenească
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la şefia formaţiunii. 60 

de voturi au fost pentru 

susţinerea lui Liviu 

Dragnea, iar 8 împotri-

vă. Cifrele prezentate de 

liderul social-democrat 

şi de oponenta lui, 

Gabriela Firea, au fost 

diferite. Aceasta a decla-

rat că s-a supus la vot 

doar un punct din scri-

soarea nemulţumiţilor, 

iar votul a fost: 10 voturi 

ca Liviu Dragnea să facă 

un pas lateral, 39 să 

continue şi o abţinere.

PSD Cluj s-a poziţionat 

pentru susţinere încă din 

cursul săptămânii trecute, 

deşi au existat unele sem-

nale neclare în acest sens.

Horia Nasra, preşedinte-

le PSD Cluj, a declarat că în 

perioada care urmează vor 

fi necesare discuţii cu ne-

mulţumiţii din partid pen-

tru a fi construite „poduri 

de comunicare”.

„Aşa cum preconizam, 

preşedintele PSD s-a bucu-

rat de o largă majoritate, 

de peste 50 de voturi. Cu 

siguranţă că, în perioada 

următoare, rămâne să dis-

cutăm cu colegii nemulţu-

miţi şi să construim mai 

multe poduri de comuni-

care decât să îi îndepăr-

tăm. Atât filiala PSD Cluj 

cât şi celelalte organizaţii 

din Transilvania au dat din 

timp semnalul de unitate 

în partid, nu ne aşteptam 

la un alt rezultat”, a spus 

Nasra.

Conducerea lărgită a PSD 

a dezbătut, vineri, „Decla-

raţia privind Starea Partidu-

lui Social Democrat”.

Documentul a propus 19 

măsuri, printre care demi-

sia lui Liviu Dragnea din 

funcţia de preşedinte al PSD 

şi din funcţia de preşedinte 

al Camerei Deputaţilor, pre-

cum şi asigurarea interima-

tului conducerii partidului 

de către premierul Viorica 

Dăncilă până la organizarea 

unui Congres Extraordinar, 

în prima parte a anului 2019.

Declaraţia a fost semna-

tă de un „Comitet de iniţi-

ativă” format din Paul Stă-

nescu, vicepreşedinte al PSD, 

viceprim-ministru şi minis-

tru al Dezvoltării, Gabriela 

Firea, vicepreşedinte al PSD 

şi primar general al Capita-

lei şi Adrian Ţuţuianu, vice-

preşedinte al PSD şi vice-

preşedinte al Senatului.

Astăzi, Biroul Permanent 

Naţional al PSD se va reuni, 

la Parlament, în prima şe-

dinţă după ce în CEx al PSD 

a fost dat vot de încredere 

lui Liviu Dragnea, potrivit 

unui anunţ al formaţiunii.

La şedinţa de luni a Bi-

roului Permanent Naţional 

al PSD vor fi prezenţi şi so-

cial-democraţii care au ini-

ţiat şi semnat declaraţia 

prin care au solicitat demi-

sia lui Liviu Dragnea din 

funcţia de preşedinte al 

partidului, cum ar fi pri-

marul general al Capitalei, 

Gabriela Firea, vicepremi-

erul Paul Stănescu, prima-

rul sectorului 3 Robert Ne-

goiţă sau secretarul gene-

ral al PSD, Marian Neacşu.

LIVIU DRAGNEA RĂMÂNE PREŞEDINTELE PSD

Horia Nasra: „Nu ne aşteptam 
la un alt rezultat”
Astăzi are loc prima reuniune după CExN-ul tensionat din PSD de sâmbătă

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a primit la şedinţa CExN al partidului vot majoritar de încredere

La Beliş se fură lemn 
ca în codru

În urma unui control de fond desfășurat pe 
parcursul a circa două săptămâni, poliţiștii 
clujeni au descoperit, în zona Beliș, sute de 
cioate de arbori, nemarcate, ascunse sub 
grămezi de resturi de lemn, vegetaţie și pă-
mânt. În urma acestui control poliţiștii s-au 
autosesizat pentru neglijenţă în serviciu, tă-
iere fără drept de arbori și furt de arbori.
Poliţiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Cluj, Secţia 8 Poliţie Rurală 
Huedin – Postul de Poliţie Comunal Beliș, 
însoţiţi de personal silvic, au fi nalizat, zilele 
acestea, controlul de fond în Cantonul 15 
Muști din pădurea Beliș.
Controlul s-a derulat în perioada 5-20 sep-
tembrie și a vizat atât modul de exploatare 

a parchetului de material lemnos, cât și 
cantonul afl at în paza și gestiunea pădura-
rului. Astfel, s-au identifi cat 215 cioate de 
arbori tăiaţi fără drept și sustrași, în volum 
total de peste 100 metri cubi de lemn ro-
tund, de esenţă rășinoasă. 32 de arbori gă-
siţi doborâţi, cu un volum total de 13 metri 
cubi, au fost confi scaţi de organele de poli-
ţie și predaţi în custodia personalului silvic.
Pentru a fi  descoperite si identifi cate cioate-
le tăiate, nemarcate, poliţiștii au îndepărtat 
resturile de exploatare care erau așezate în 
grămezi peste acestea, precum și resturile 
de vegetaţie și pământul care le acopereau. 
Totodată, au fost identifi cate cioate de ar-
bori marcaţi silvic, din parchete de material 
lemnos neautorizate spre exploatare. 
Prejudiciul imputat pădurarului este de cir-
ca 24 000 lei.

Ioan Aurel Pop, autorul 
unei carti pentru elevi
Primăria Capitalei ar putea fi nanţa, cu oca-
zia Centenarului două cărţi, una dintre 
acestea avându-l drept autor pe actualul 
președinte al Academiei Române. Ioan 
Aurel Pop.
Cele două cărţi, „Istoria Ilustrată a 
României pentru elevi” vor fi  semnate de 
Magda Stan. iar „Istoria Ilustrată a 
Românilor pentru tineri” de către profesorul 
Ioan Aurel Pop, actualul președinte al 
Academiei Române.

Motociclist rănit pe
o stradă din Cluj-Napoca

Un accident rutier soldat cu rănirea unei 
persoane a avut loc duminică în jurul orei 
12.15, pe strada Bucium din Cluj-Napoca.
Un conducător auto ar fi  efectuat virajul 
spre stânga fără sa se asigure, neacordând 
prioritate unui motociclist care circula pe di-
recţia strada Primăverii înspre Bld. 1 
Decembrie 1989, conform primelor infor-
maţii transmise de IPJ Cluj.
În urma accidentului, motociclistul a fost 
rănit, fi ind în stare conștientă. În urma tes-
tării cu aparatul etilotest, a rezultat că cel 
care conducea motocicleta avea peste 
0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Motociclistul are 42 de ani și este din 
ClujNapoca.
Poliţiștii continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cauzele producerii 
accidentului.

Pe scurt

HORIA NASRA | liderul PSD Cluj

 „Aşa cum preconizam, preşedintele 
PSD s-a bucurat de o largă 
majoritate, de peste 50 de voturi. 
Cu siguranţă că, în perioada 
următoare, rămâne să discutăm cu 
colegii nemulţumiţi şi să construim 

mai multe poduri de comunicare 
decât să îi îndepărtăm. Atât fi liala 
PSD Cluj cât şi celelalte organizaţii 
din Transilvania au dat din timp 
semnalul de unitate în partid, nu 
ne aşteptam la un alt rezultat “



luni, 24 septembrie 2018 actualitate.monitorulcj.ro 3

COMUNICAT DE PRESĂ

Savuraţi bogăţiile toamnei, la cea de-a doua ediţie a AGROFEST
28-30 septembrie 2018

Primăria Municipiului Turda și Consiliul Local invită toţi turdenii să se bucure împreună 
de bogăţiile toamnei, în perioada 28-30 septembrie 2018, la evenimentul dedicat aces-
tui anotimp, AGROFEST – ediţia a –II-a.

În cele 3 zile de sărbatoare a recoltei, Parcul Central este deschis tuturor vizitatorilor ca-
re doresc să-și facă aprovizionarea cu legume și fructe. La ediţia din acest an și-au anunţat 
participarea cultivatori de legume și fructe din judeţul Cluj dar și meșteșugari și producă-
tori de produse apicole, dulceţuri și siropuri. Vineri, sâmbătă și duminică vor avea loc spec-
tacole folclorice și etno, expoziţie de utilaje agricole, concursuri tematice, tombolă, iar cei 
mici sunt așteptaţi la parcul de distracţii.

Preparatele tradiţionale ardelenești (pâinea cu unsoare și ceapă, friptura de Turda și za-
cusca) vor completa tabloul toamnei.

PROGRAM
Vineri – 28 septembrie
13.00 – Bucate tradiţionale, pâine cu unsoare și ceapă
14.00 – DESCHIDERE OFICIALĂ – AGROFEST TURDA
14.30 – 18.00 – Ansamblul folcloric din Kiskunfelegyhaza-Ungaria, „Nănașii de la Cluj”, 

Gligor Bercea și Liviu Petriș, Formaţia de dansuri tradiţionale “Izvorașul Turenilor”, Forma-
ţia de dansuri tradiţionale din Urca, concursuri interactive

Sâmbătă – 29 septembrie
12.00 – 15.00 – Concursuri interactive pentru copii
15.00 – 18.00 – Ansamblul folcloric ,,Ţarina” Casa de Cultură Turda, Tablou etnografi c 

transilvan, Centrul de Zi Turda, Clubul Canto „Aria” Casa de Cultură Turda, Ansamblul fol-
cloric ,,Mugurelul” Centrul Cultural Câmpia Turzii, Recital folcloric Adriana Irimieș

16.00 – Bucate tradiţionale – Friptură de Turda
18.00 – Concert RO-MANIA

Duminică – 30 septembrie
12.00 – 15.00 – Concursuri interactive pentru copii
15.00 – 18.00 – Ansamblul folcloric ,,Datina Turdeană” Casa de Cultură Turda, Grupul 

Zegrenilor din Ceaba, Recital folcloric Crina Varga, Taraful lui Șandorica de la Sopor,
TOMBOLA CU SURPRIZE
16.00 – Bucate tradiţionale – Pâine cu zacuscă 

PUBLICITATE

În acest an, echinocţiul 

de toamnă a avut loc pe 

23 septembrie, la ora 

04:54. Acesta este 

momentul când longitu-

dinea astronomică a 

Soarelui atinge valoarea 

de 180°.

Echinoctiu de toamna 

2018 reprezinta debutul 

toamnei din punct de vede-

re astronomic.

Din acest moment, ziua 

scade treptat, iar noaptea 

devine din ce în ce mai lun-

gă, până la solstiţiul de iar-

nă, marcat pe 21 decembrie.

Un fenomen important ce 

ne aşteaptă în curând va fi 

trecerea la ora de iarnă.

Trecerea la ora de iarnă 

2018 se face în noaptea din-

tre 28 octombrie (dumini-

că) şi 29 octombrie 2018 

(luni), schimbarea orei fă-

cându-se astfel încât ora 4:00 

a dimineţii de 29 octombrie 

2018 devine ora 3:00. Asta 

înseamnă că ne vom putea 

bucura de o oră în plus de 

somn iar luni, 29 octombrie, 

va fi cea mai lungă zi din 

an, cu 25 de ore.

Acest mecanism de schim-

bare a orei este folosit de 

România din 1932, acesta 

fiind folosit de peste 100 de 

ţări din întreaga lume.

Pentru următorii ani, tre-

cerea la ora de vară şi la ora 

de iarnă se va face la urmă-

toarele date:

2019 – 31 martie – 27 oc-

tombrie

2020 – 29 martie – 25 oc-

tombrie

Medicii consideră că oa-

menii au nevoie de apro-

ximativ o săptămână pen-

tru a se adapta la ora de 

iarnă, deoarece trebuie să 

se culce cu o oră mai de-

vreme decât s-au obişnu-

it. Pentru cei care suferă 

de anumite probleme de 

sănătate, efectele schim-

bării ritmului biologic ar 

putea fi mai serioase.

„Cei mai mulţi dintre noi 

îşi vor ajusta ceasul biolo-

gic destul de rapid. După 

câteva zile se vor obişnui 

cu noul program”, spune 

Xiaoyong Yang, un profe-

sor asistent la Universita-

tea Yale.

Când se schimbă ora?

Cunoscut în Ţara 

Năsăudului ca poet 

ţăran, Vasile Dâncu din 

Runcu Salvei a murit în 

noaptea de sâmbătă spre 

duminică, la vârsta de 

79 de ani.

Cel a care a scris poezii şi 

a trăit mai toată viaţa pe un 

deal din satul natal a fost ta-

tăl sociologului Vasile Sebas-

tian Dâncu, politician, lider 

PSD şi fost membru al Guver-

nului, potrivit mesagerul.ro. 

Născut în ziua a 11-a din 

luna lui Florar a anului 1939, 

Vasile Dâncu a descoperit in-

tuitiv poezia pe care o ridica 

la rang de „soaţă” de mai bi-

ne de o jumătate de secol.

Aşa a ajuns membru al U-

niunii Scriitorilor din Româ-

nia ori colaborator al presti-

gioaselor reviste literare „Tri-

buna”, „România Literară” 

şi „Steaua”, pentru a demon-

stra că nu a rămas doar un 

om ce cultivă pământul, ci 

şi minţile celor însetaţi de 

dorul poeziei.

Simplitatea lui a fost unul 

din „atuurile” ce l-au reco-

mandat în viaţă, comunita-

tea locală dăruindu-i în 2009 

titlul de „Cetăţean de Onoa-

re” al comunei Runcu Salvei, 

fi ind, de altfel, primul titlu 

de acest fel acordat în loca-

litatea de pe Valea Idieciului.

„Nu ştiu dacă sunt un ma-

re scriitor, dar sunt un citi-

tor cum nu sunt mulţi în lu-

me”, spunea el.

„Am făcut universităţile 

păzind vacile tatii. Eram o 

fi re curioasă. Dacă vedeam 

o hârtie în gunoi trebuia să 

văd ce-i acolo”.

Vasile Dâncu este tatăl 

sociologului şi politicianu-

lui Vasile Dâncu şi unchi al 

scriitorului şi şefului editu-

rii „Şcoala Ardeleană”, Geor-

ge Vasile Dâncu.

George Vasile Dâncu a scris 

pe pagina sa de socializare: 

A fost un fenomen: un 

țăran autodidact care și-a 

depășit condiția. A plecat 

din sat de două ori: prima 

dată să intre în Istoria Lite-

raturii și Acum. Sper ca Din-

colo să fie acea lume pe ca-

re a trăit-o, a visat-o și scris-

o în cărți!

„Chiar de n-am acoperi-

re-n aur

pentru multe

din versurile mele

tu iartă-mă, zeiță,

sunt truditor cu sapa.

Lasă-mă la miezul

fi ecărei nopți

când nimeni nu-i în templu

să vin și să-ți închin

a mea pentru tine

de laudă cântare.”

(Pentru Minerva)

A murit poetul Vasile Dâncu 
din Runcu Salvei
Poetul era tatăl sociologului Vasile Sebastian Dâncu

În vârstă de 79 de ani, 

profesorul universitar se 

pensionase acum doi ani 

după o impresionantă 

carieră de 53 de ani.

Prof. univ. Oliviu Pascu şi-a 

petrecut toată viaţa în slujba 

medicinei, Institutului Regional 

de Gastroenterologie şi Hepato-

logie prof. dr. Octavian Fodor 

Cluj-Napoca şi pacienţilor.

Profesorul Pascu a absolvit 

facultatea în 1963. În 1994 a de-

venit şeful Clinicii Medicală III, 

în 1990 a fost ales decan al Fa-

cultăţii de Medicină şi, din 1992 

până în 1998, a fost rectorul U-

niversităţii de Medicină şi Far-

macie „Iuliu Haţieganu” Cluj. 

În 2005 a fost desemnat preşe-

dinte al Comisiei de Gastroen-

terologie din Ministerul Sănătă-

ţii. A publicat 42 de cărţi şi a 

primit numeroase premii.

Prima zi de pensie a me-

dicului a coincis cu ziua în 

care renumitul profesor a îm-

plinit 77 de ani.

Într-un interviu pentru Mo-

nitorul de Cluj acordat în umră 

cu doi ani, privind în urmă, 

profesorul spunea că toată via-

ţa a lucrat din dragoste pen-

tru pacienţi şi profesie. „Cel 

mai mult în carieră m-a legat 

dragostea de profesie şi de pa-

cienţi. Toată viaţa am lucrat 

cu pacienţi şi am fost în con-

tact direct cu ei. Am căutat cât 

m-au ajutat puterile şi cunoş-

tinţa să le ameliorez suferin-

ţa, să le vindec bolile dacă pot 

şi să fi u apropiat de ei”, a spus 

atunci Oliviu Pascu.

Toţi cei 53 de ani de cari-

eră medicală s-au desfăşurat 

în actualul Institut de Gastro-

enterologie. „Un obiectiv al 

meu a fost totdeauna să ame-

liorez situaţia sanitară din cli-

nică (am lucrat toată viaţa 

într-o singură clinică), să aduc 

aparatură nouă, proceduri 

noi, abordări noi la pacienţii 

noştri aşa încât clinica să fi e 

totdeauna la standarde cât 

mai înalte, europene. A fost 

şi problema învăţământului 

medical, care de asemenea, 

a stat în atenţia mea. Am fost 

şi decan şi rector universită-

ţii timp de zece ani. Activi-

tatea a fost largă, încât nu 

s-a limitat strict la actualita-

tea spitalicească”, a mai spus 

atunci Oliviu Pascu.

A încetat din viață medicul 
clujean Oliviu Pascu
A murit unul dintre cei mai îndrăgiţi medici din Cluj, prof. univ. Oliviu Pascu, 
fondatorul Institutului Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie

Toţi cei 53 de ani de carieră medicală s-au desfăşurat în actualul Institut de Gastroenterologie
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După 10 ani de bătut pasul 

pe loc şi multe milioane de 

euro aruncate la gunoi, s-a 

semnat o hârtie pentru 

închiderea gropii de deşeuri 

care poluează tot oraşul.

Pentru acest proiect s-au 

suplimentat banii cu câteva 

milioane de euro, deşi iniţial 

s-a spus la licitaţie că nu se 

vor aloca alţi bani.

A fost semnat ordinul de 

începere a lucrărilor de pro-

iectare şi execuţie pentru 

consolidarea depozitului ne-

conform de deşeuri de la Pa-

ta Rât, în vederea fi nalizării 

închiderii rampei.

Lucrările de consolidare a 

părţii de sud-est a depozitul ne-

conform de la Pata Rât se vor 

derula pe parcursul a maxim 

12 luni, din care trei luni repre-

zintă perioada de proiectare, 

celelalte nouă luni fi ind desti-

nate executării lucrărilor pro-

priu-zise de consolidare.

De trei ani Consiliului Jude-

ţean Cluj închide groapa de gu-

noi neconformă de la Pata Rât.

În iunie 2015, un comuni-

cat al Consiliului Judeţean Cluj 

anunţa închiderea şi ecologiza-

rea depozitelor neconforme de 

deşeuri de la Pata Rât, Huedin, 

Turda şi Gherla cu Asocierea 

SC Nordconforest SA- SC Fina-

ra Consult SRL- SC Interdeve-

lopment SRL, la valoarea de 

27.267.933,79 lei fără TVA.

În ianuarie 2017, instituţia 

condusă de Alin Tişe se lăuda 

că a emis autorizaţiile de con-

struire în vederea executării lu-

crărilor de închidere acelor pa-

tru depozite la o valoare de 

29.801.835,65 lei fără TVA, su-

mă din care 23.394.709,82 lei 

este destinată închiderii depo-

zitului de la Pata Rât.

După două luni, închide-

rea Pata Rât a crescut cu 3,5 

milioane lei.

În martie 2017, Alin Tişe 

anunţa că încep lucrările de în-

chidere a depozitelor neconfor-

me de deşeuri Pata Rât, Gher-

la, Turda şi Huedin, valoarea to-

tală a lucrărilor de închidere fi -

ind de 33.297.933,79 lei. La acea 

data, Consiliului Judeţean a re-

cunoscut că suma de peste 33,2 

milioane de lei cuprinde şi su-

plimentările acordate fi rmei Nord 

Conforest, cea care se ocupă de 

închiderea rampei de gunoi.

Acest ultim comunicat, asu-

mat şi semnat de Alin Tişe a 

fost recunoaşterea publică a min-

ciunii funcţionarilor publici din 

2015. Comunicând o altă sumă 

este recunoaşterea publică că 

atunci, în urmă cu trei ani, au 

minţit că nu vor fi  suplimentări 

la contractul atribuit fi rmei Nord 

Conforest pentru închiderea de-

pozitelor de deşeuri de la Pata 

Rât, Gherla, Turda şi Huedin.

În iunie 2015, Asocierea SC 

Nord Conforest SA – SC Fina-

ra Consult SRL – SC Interde-

velopment SRL a câştigat o li-

citaţie în valoare de 6 milioa-

ne de euro, bani proveniţi din 

fonduri europene, pentru în-

chiderea şi ecologizarea ram-

pei de gunoi de la Pata Rât, în 

total 18 hectare de teren.

În sfârşit se închide groapa de gunoi 
neconformă de la Pata Rât

Evoluţia perechii euro/leu a 

fost una crescătoare, infl u-

enţată de confl ictul din PSD 

dar şi de revenirea aversiu-

nii faţă de risc, în timp ce 

apropierea datei la care 

companiile achită taxele şi 

impozitele la bugetul de 

stat a majorat nivelul indi-

cilor ROBOR.

Cursul euro a crescut de la 

4,6435 la 4,6559 lei, la sfârşitul 

intervalului, medie care repre-

zintă maximul ultimei luni, când 

tranzacţiile s-au realizat într-un 

culoar cuprins între 4,652 şi 4,66 

lei, cu închiderea la 4,657 lei.

Media dolarului american a 

scăzut de la 3,9855 la 3,9517 lei, 

când cotaţiile din piaţă au fl uc-

tuat între 3,944 şi 3,993 lei. Mi-

nimul ultimelor două luni a fost 

atins la fi nalul intervalului.

Moneda elveţiană s-a tran-

zacţionat pe pieţele internaţio-

nale în culoarul 1,122 – 1,132 

franci/euro, media ei fl uctuând 

între 4,1133 şi 4,1386 lei, cea de 

la sfârşitul perioadei fi ind stabi-

lită la 4,1351 lei.

Apropierea datei la care 

companiile achită taxele şi im-

pozitele la bugetul de stat a 

fost însoţită de o creştere uşoa-

ră a indicilor ROBOR, după 

mai multe săptămâni de scă-

dere, care a avut darul de slă-

bi presiunea asupra celor ca-

re au luat credite.

Indicele ROBOR la trei luni, 

utilizat la calcularea dobânzilor 

la majoritatea creditelor în lei, 

care a început să scadă din da-

ta de 3 august, când se plasa la 

3,47%, a crescut la fi nalul pe-

rioadei de la 3,10 la 3,14%.

Indicele la şase luni, folo-

sit în principal la calcularea 

ratelor la creditele ipotecare cu 

dobândă variabilă, a crescut 

de la 3,36 la 3,38%. La rândul 

lor, indicii ROBOR la nouă şi 

12 luni au crescut la 3,46%, 

respectiv la 3,52%.

„Războiul vamal" dintre 

Statele Unite şi China a fost 

cel care a infl uenţat evoluţia 

perechii euro/dolar, în lipsa 

unor date economice impor-

tante care să vină de pe cele 

două maluri ale Atlanticului.

Euro a crescut de la 1,1618 

dolari, la începutul perioadei, la 

1,1803 dolari, la sfârşitul ei, când 

piaţa americană s-a închis la 

1,1749 dolari, pe fondul marcă-

rilor de profi t, după ce premie-

rul britanic a declarat că există 

posibilitatea de a fi  încheiat un 

acord în privinţa Brexit-ului pâ-

nă la sfârşitul lui noiembrie, da-

torită infl exibilităţii negociatori-

lor de la Bruxelles.

De deprecierea monedei ame-

ricane a profi tat bitcoin, al că-

rui indice compozit calculat de 

Bloomberg a crescut vineri sea-

ră la 6.730,32 dolari.

Conflictul din PSD 
a depreciat leul

Peste 40.500 de imobile 

au fost vândute în luna 

august, la nivelul între-

gii ţări, cele mai multe 

operaţiuni de vânzare – 

cumpărare fiind consem-

nate în Bucureşti, 

respectiv în judeţele 

Ilfov şi Timiş, potrivit 

datelor Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară 

(ANCPI).

Din totalul celor 40.576 

de imobile vândute în întrea-

ga ţară în intervalul de refe-

rinţă, numărul caselor, tere-

nurilor şi apartamentelor ca-

re au făcut obiectul contrac-

telor de vânzare – cumpăra-

re a fost cu 16.410 mai mic 

faţă de luna august 2017.

Conform ANCPI, cele mai 

multe vânzări de imobile au 

fost înregistrate în: Bucureşti 

(6.381), judeţele Ilfov (2.495) 

şi Timiş (2.432). La polul opus, 

judeţele cu cele mai puţine 

imobile vândute în august 

sunt: Caraş-Severin (290), Gorj 

(157) şi Olt (138).

Totodată, numărul ipote-

cilor, la nivel naţional, în a 

opta lună a anului, a fost de 

20.398, cu 2.250 mai mic fa-

ţă de aceeaşi perioadă din 

anul precedent. În acest sens, 

cele mai multe operaţiuni de 

acest gen au fost înregistra-

te în: Bucureşti (4.756), re-

spectiv în judeţele Cluj 

(1.512) şi Ilfov (1.299). Pe 

de altă parte, cele mai puţi-

ne ipoteci au fost parafate în 

judeţele Caraş-Severin (71), 

Gorj (64) şi Sălaj (60).

Clujul, pe locul doi la imobilele 
luate prin credit ipotecar
Numărul ipotecilor la nivel naţional a fost mai mic faţă de aceeaşi 
perioadă din anul precedent, potrivit ultimelor analize imobiliare.

 Clujul se situează după Bucureşti la numărul de imobile luate prin credit ipotecar

În al doilea trimestru din 2018, prețurile solici-
tate pentru locuințele disponibile spre vânzare 
în România (atât apartamente, cât și case) s-au 
majorat, per ansamblu, cu 1,4% față de cele 
trei luni anterioare (avans similar cu cel con-
semnat în primul trimestru din 2018). Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, așteptările ac-
tuale ale proprietarilor sunt cu 4,7% mai ridica-
te – în condițiile în care, în T2 2017, avansul 
anual al prețurilor ajungea la 13%.

În Cluj-Napoca, apartamentele au consemnat 
una dintre cele mai mici creșteri, respectiv 
1,9%, până la 1.510 euro pe metru pătrat util. 
Cu toate acestea, nivelul actual al prețurilor 
locuințelor din oraș este cu circa 14% mai mare 
decât în urmă cu 12 luni. Capitala Transilvaniei 
continuă să fi e, totodată, singurul mare centru 
regional în care apartamentele sunt mai scum-
pe acum decât în urmă cu zece ani, la o 
diferență de 13,6% față de T2 2008. 

Cluj-Napoca, singurul oraș în care locuințele 
sunt mai scumpe decât în urmă cu 10 ani
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BT este cel mai mare 

grup financiar din 

România, unul dintre 

cele mai puternice 

branduri româneşti 

(BIZ 2018) şi cel mai 

valoros brand bancar 

din ţară (Brand 

Finance 2017). 

Implicarea băncii în via-

ţa comunităţii clujene în-

seamnă susţinerea unor 

proiecte precum Clubul de 

baschet U-BT şi echipa de 

baschet masculin de seni-

ori U-Banca Transilvania; 

FC Universitatea Cluj 1919 

– alianţa FC Universitatea 

Cluj (fotbal) şi Asociaţia 

Clubul Sportiv U-BT (bas-

chet); Eurobasket 2017; 

Campionatele Europene de 

Gimnastică Artistică 2017; 

Napoca Rally Academy; BT 

Tennis Cup; Sports Festi-

val; Crosul BT; Clujul Pe-

dalează; EMBA University 

of Hull – şcoală de busine-

ss 100% britanică; funda-

ţia Clujul Are Suflet; BT 

Club; acţiuni de voluntari-

at pentru împădurire; dar 

şi parteneriatele cu Untold 

şi Electric Castle. 2 din 3 

clujeni lucrează cu Banca 

Transilvania.

„Pe de altă parte, Sala 

Polivalentă este un magnet 

pentru marile evenimente 

sportive şi artistice din Ro-

mânia. În doar patru ani, 

sala multifuncţională de 

10.000 de locuri a găzduit 

manifestări sportive pre-

cum Eurobasket 2017, Cam-

pionatele Europene de Gim-

nastică Artistică 2017, Cam-

pionatul European de Te-

nis de Masă – tineret şi ju-

niori 2018, meciuri de 

FedCup şi Cupa Davis, par-

tide ale naţionalelor Româ-

niei de handbal şi baschet, 

jocuri din campionat şi din 

cupele europene ale echi-

pei de baschet masculin 

U-Banca Transilvania”, 

spun reprezentanţii Primă-

riei Cluj-Napoca.

Referitor la evenimente-

le artistice, în Sala Poliva-

lentă au concertat Sting, 

Julio Iglesias, Jose Carre-

ras, James Blunt, Eros Ra-

mazzotti, Lara Fabian, 

Alphaville, Modern Talking, 

Dire Straits, Smokie. Tot 

aici se desfăşoară, an de 

an, zeci de show-uri ale 

festivalului Untold, târguri, 

evenimente corporate şi 

conferinţe. La începutul 

anului 2018, Sala Poliva-

lentă a premiat spectatorul 

cu numărul 2.000.000 ca-

re i-a călcat pragul.

Cu o suprafață totală de 

38.410 mp și o capacitate de 

până la 10.000 de locuri, cu 

tribune retractabile iar po-

deaua poate fi scoasă dacă 

e cazul,  sala poate să găz-

duiască şi a găzduit  cele 

mai variate evenimente, de 

la sporturi de contact (ju-

do, box, arte marțiale etc) 

la gimnastică, hochei, tenis 

și alte sporturi de echipă 

(baschet, handbal, volei etc) 

până la evenimente cultura-

le, corporatiste, conferințe 

sau concerte.

Cea mai mare sală polivalentă din România 
poartă brandul Banca Transilvania: BTarena
Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca se va numi, de acum înainte, BTarena, în baza parteneriatului 
dintre Banca Transilvania şi Primăria Cluj-Napoca.

Sala Polivalentă este un magnet pentru marile evenimente sportive şi artistice din România

Sala Polivalentă, realizată 
de constructorul sibian 
CON-A, a fost inaugurată 
în anul 2014, când premi-
er al României era actua-
lul primar al municipiului 
Cluj-Napoca Emil Boc.

Strălucitoare, radiantă, 
versatilă și unică în ţară, 
Sala Polivalentă 
Cluj-Napoca este cea mai 
modernă și încăpătoare 
construcţie destinată orga-
nizării de evenimente. 
Dezvoltată pe 5 niveluri, 
subsol, parter și etajele 
1-3, sala multifuncţională 
este destinată celor mai 
diverse activităţi. Lucrările 
la Sala Polivalentă au în-
ceput în 2010 după ce fi r-
ma CON-A din Sibiu a fost 
desemnată câștigătoarea 
licitaţiei de execuţie a lu-
crărilor. În competiţia cu 
fi rma din Sibiu au intrat 
Dafora și ACI, oferta celor 
de la CON-A fi ind cea mai 
avantajoasă.

Radiantă, 
versatilă și unică 
în țară

Specialişti din 25 de ţări 

participă, timp de o săp-

tămână, la Cluj-Napoca, 

la Congresul Asociaţiei 

Internaţionale „Rei 

Cretariae Romanae 

Fautores” (RCRF), una 

dintre cele mai impor-

tante manifestări ştiinţi-

fice în domeniul arheo-

logiei romane.

Potrivit unui comunicat, 

congresul RCRF, ajuns anul 

acesta la a 31-a ediţie şi ca-

re se desfăşoară în perioa-

da 23-30 septembrie, vizea-

ză structurile economice ale 

provinciilor fostului Impe-

riu roman.

Manifestarea ştiinţifică va 

fi găzduită de Universitatea 

„Babeş-Bolyai” şi MNIT, fi-

ind organizate cinci zile de 

lucrări ştiinţifice şi două zi-

le de excursii post-congres. 

La eveniment sunt aşteptaţi 

să participe un număr apro-

ximativ de 200 de specia-

lişti în domeniu, din 25 de 

ţări, scrie Agerpres.

„Evenimentul se desfă-

şoară o dată la doi ani şi 

presupune diferite activi-

tăţi ştiinţifice menite să ac-

tualizeze stadiul cercetări-

lor din domeniul ceramicii 

romane. Pe parcursul celor 

şapte zile, vom derula co-

municări ştiinţifice, expo-

ziţii tematice, display-uri 

de ceramică, excursii pe di-

ferite situri arheologice – 

care au fost centre urbane, 

rurale, militare sau civile 

romane – precum şi vizi-

tarea centrelor de produc-

ţie ale ceramicii”, a afir-

mat directorul MNIT, Felix 

Marcu, citat în comunica-

tul de presă.

Desfăşurarea Congresu-

lui în diferite locaţii care au 

aparţinut Imperiului roman 

are rolul de a face cunoscu-

tă identitatea fiecărei pro-

vincii, dar şi evoluţia mo-

dernă a acesteia.

„Organizarea unui con-

gres internaţional prestigi-

os în ceea ce priveşte studi-

erea antichităţii clasice, cu 

accent asupra vieţii econo-

mice din provinciile Impe-

riului roman, reprezintă o 

mare oportunitate de a face 

cunoscute cercetările în do-

meniu din România, dar şi 

de a cunoaşte stadiul actu-

al al acestora la nivel mon-

dial. Desfăşurarea acestui 

congres va contribui la im-

pulsionarea studiului cera-

micii romane din ţara noas-

tră şi va face cunoscute si-

turile arheologice, precum 

şi locurile pitoreşti şi ospi-

talitatea locuitorilor ei”, a 

mai spus Felix Marcu.

Istorici din 25 de ţări se reunesc la Cluj-Napoca
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Lângă Cluj-Napoca există 

un sat, Băbuţiu, de care 

probabil că puţini au auzit, 

un loc prin care şoferii trec 

în grabă fără să oprească. 

Ei bine Băbuţiu a devenit 

sâmbăta aceasta, în 22 sep-

tembrie, un adevărat mag-

net pentru clujenii care 

au vrut să îşi petreacă o zi 

în natură, la prima ediţie 

a Festivalului Silvoiţei.

Campania de popularizare 

de pe reţelele de socializare, 

afi şul devenit viral şi vremea 

bună au adus lângă ferma din 

Băbuţiu (comuna Vultureni) un 

număr mult mai mare de vizi-

tatori decât au putut spera or-

ganizatorii, aşa că, pe la ora 

prânzului spaţiul festivalului e-

ra deja plin cu oameni, cu pă-

turi de picnic şi cu voluntari-or-

ganizatori uimiţi de amploarea 

luată de evenimente.

Pentru copii au fost amena-

jate spaţii de joacă cu baloţi de 

paie, concursuri de alergat, zo-

ne cu animale de curte, excur-

sii cu căruţa sau tractorul. Pen-

tru adulţi au fost pregătite cea-

une cu silvoiţă, gulas din carne 

de oaie sau carne la proţap.

Uimitoarea poveste 
a fl uturilor din Băbuţiu

După ce au alergat pe ba-

loţi, au prins cocoşii sau au lu-

at lecţii de echitaţie, copiii ca-

re au ajuns la Băbuţiu au avut 

ocazia să afl e povestea fl uturi-

lor albaştri care trăiesc în zo-

nă. Aceştia sunt unici în lume 

şi au fost descoperiţi de profe-

sorul Rakosi Laszlo, în 1994.

Profesorul, oaspete impor-

tant la eveniment, a poves-

tit de ce fl uturele mic, cu pa-

tru subspecii, este atât de 

special, dincolo de faptul că 

le aduce fermierilor din are-

alul în care trăiesc, Vultu-

reni-Dăbâca-Răscruci-Borşa, 

cele mai mari subvenţii agri-

cole din România şi, proba-

bil, din întreaga Europă.

Fluturii îşi depun ouăle 

pe anumite plante, ce se gă-

sesc doar în comunele din 

Cluj, iar ouăle cad şi sunt 

găsite de furnici. Furnicile 

le culeg şi, în ciuda tentaţi-

ei, nu le mănâncă, ci le duc 

în furnicare şi le îngrijesc 

crezând că le vor fi regine. 

Primăvara, din ele apar pu-

pele viitorilor fluturi albaş-

tri Maculinea, care reuşesc 

astfel de fiecare dată să pă-

călească furnicile să îi adă-

postească. Din aceste pupe 

va apărea noua generaţie de 

fluturi. În concluzie, aşa 

cum spunea profesorul clu-

jean, pentru a exista aceşti 

fluturi trebuie să se întâl-

nească mai mulţi factori, iar 

ceea ce s-a întâmplat în are-

alul din judeţul Cluj este 

aproape imposibil.

Cum poate 
să te încurce succesul

Practic, evenimentul de 

sâmbătă – care a avut anun-

ţat un program atât de vari-

at şi de tentant – a reuşit să 

atragă şi să păstreze un nu-

măr atât de mare de partici-

panţi, încât organizatorii 

le-au făcut cu greu faţă: lo-

curi de parcare insufi ciente 

sau cozi interminabile la 

mâncarea insufi cientă...

Mai mult, petrecerea câm-

penească a dat de gândit al-

tor organizatori de evenimen-

te din Cluj, care se plângeau 

de ceva vreme că clujenii nu 

mai vor să participle la acti-

vităţi, că nu mai vor să iasă 

din case din cauza prea mul-

tor acţiuni de acest fel.

Oaspeţi de seamă

Printre cei care au trecut 

pragul evenimentului au pu-

tut fi  zăriţi primarul comunei 

Vultureni, Eugen Mureşan, 

poetul Ion Mureşan, de loc 

din comună şi el, senatorul 

Marius Nicoară, fostul depu-

tat Vasile Suciu şi Marcelus 

Suciu, patronul cunoscutului 

lanţ de restaurante Marty.

Silvoiţă, măgari şi fluturi. Ce i-a adus 
sâmbătă pe sute de clujeni la Băbuţiu?
O fermă din comuna Vultureni a reuşit să strângă sute de vizitatori la un eveniment pe o pajişte. 
Cine spunea că pe clujeni nu-i mai scoţi din casă?!

Satul Băbuțiu a devenit sâmbătă un magnet pentru iubitorii de natură

Clujenii au participat în număr mare la petrecerea 
câmpenească

Evenimentul de sâmbătă a avut un program variat 
și tentant
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Mai mulţi miniştri britanici 

îi vor cere premierului 

Theresa May să ofere un 

plan alternativ la propune-

rile sale privind Brexit şi ar 

putea demisiona dacă şefa 

Guvernului de la Londra nu 

acceptă o schimbare în 

acest sens, relatează cotidi-

anul The Telegraph, citând 

surse anonime, informează 

agenţia Reuters.

Propunerile Theresei May 

pe tema privind viitoarele re-

laţii bilaterale au fost respins 

de liderii europeni la summi-

tul informal din oraşul austri-

ac Salzburg, aceştia cerând 

Londrei garanţii privind fron-

tiera dintre provincia britani-

că Irlanda de Nord şi Irlanda.

Theresa May a declarat 

că negocierile dintre Marea 

Britanie şi Uniunea Euro-

peană pe tema Brexit sunt 

„în impas”. „Marea Britanie 

a tratat Uniunea Europeană 

doar cu respect şi se aşteap-

tă la acelaşi lucru. Relaţia 

bună la finalul acestui pro-

ces depinde de acest lucru”, 

a spus premierul.

Miniştrii vor cere un plan 

alternativ la şedinţa de luni 

a Guvernului, potrivit coti-

dianului.

The Telegraph a relatat că 

există „speculaţii” că Esther 

McVey, ministrul britanic al 

Muncii şi Pensiilor, au putea 

demisiona dacă premierul nu 

va prezenta o nouă propunere.

De asemenea, şi Penny Mor-

daunt, ministrul pentru Dez-

voltare internaţională, ar pu-

tea demisiona, deşi câţiva din-

tre apropiaţii ei au negat că 

ar intenţiona să demisioneze.

Brexit. Câţiva miniştri britanici ar putea demisiona

Aproape 30 de români 

candidează pe listele 

unor partide din Belgia 

la alegerile locale progra-

mate pentru 14 octombrie, 

ei încercând să ocupe func-

ţii de consilieri locali în 

mai multe localităţi, inclu-

siv în capitala Bruxelles.

Iniţiatorul proiectului 

DreptLaVot, care încurajează 

românii să voteze la alegerile 

din Belgia, Ioana Banach, a 

afi rmat într-o postare pe site-ul 

comunităţii virtuale a români-

lor din Belgia, Rombel, că, mai 

mult ca niciodată, cetăţenii ro-

mâni contează în acest scru-

tin, în condiţiile în care în ca-

pitala Bruxelles, de exemplu, 

reprezintă 9% din populaţie.

„În data de 14 octombrie 

vor avea loc alegeri în Belgia, 

prin care se decide cine va con-

duce administraţiile locale. Noi, 

românii din Belgia, avem drep-

tul să votăm în aceste alegeri. 

Mai mult ca niciodată, româ-

nii contează în aceste alegeri. 

De ce să ne pese de aceste a-

legeri? Pentru că nu am fost 

niciodată atât de mulţi români 

în Belgia. Suntem peste 70.000 

în toată ţara, iar 40.000 locu-

iesc în Bruxelles, conform sta-

tisticilor ofi ciale şi fără a in-

clude românii ce au deja şi ce-

tăţenia belgiană. Odată cu nu-

mărul, creşte şi potenţialul nos-

tru de a ne organiza, de a ne 

coordona şi de a infl uenţa mo-

dul în care suntem trataţi de 

către autorităţile belgiene. Re-

prezentând peste 9% din lo-

cuitorii din Bruxelles, avem un 

adevărat potenţial de a infl u-

enţa alegerile. De ce să ne mai 

pese de aceste alegeri? Pentru 

că nu am avut niciodată atât 

de mulţi români pe listele elec-

torale pentru listele de consi-

lieri la comunele belgiene”, a 

arătat Banach.

Potrivit acesteia, la alegeri-

le locale din 14 octombrie şi-au 

depus candidatura 28 de ro-

mâni, cei mai mulţi, 5, pentru 

posturi de consilieri locali în 

Molenbeek Saint Jean, 3 în An-

derlecht dar şi 2 în Bruxelles.

Aceasta a subliniat că pre-

zenţa unor români pe listele 

unor partide belgiene înseam-

nă şi faptul că se poate face 

o altfel de politică.

Daniela Livia Bîciu participă 

la alegerile locale din 14 octom-

brie cu un program în care ple-

dează pentru poziţia europea-

nă şi internaţională a comunei 

Molenbeek, inclusiv în relaţia 

cu România şi Europa de Est în 

general, susţinând consolidarea 

clasei medii din Molenbeek, ca 

bază a democraţiei, progresului 

social şi economic, în care ce-

tăţenii români rezidenţi în co-

mună să se regăsească.

Un alt român din Belgia, 

Cristian Bulumac, candidează 

din partea Ecolo/Groen în Etter-

beek „pentru o viaţă mai bu-

nă pentru toţi locuitorii comu-

nei, pentru locuri sufi ciente în 

şcoli, pentru mai multe spaţii 

de joacă şi spaţii verzi, pentru 

siguranţă pe stradă, pentru 

schimburi culturale mai bune 

şi pentru îmbunătăţirea rela-

ţiilor administraţiei cu cei ca-

re locuiesc în comună”.

Răzvan Hoinaru candidea-

ză din partea partidelor poli-

tice belgiene Centre Democrat 

Humaniste + Christian De-

mocrats & Vlaanders pentru 

a ocupa un loc de consilier 

local în Bruxelles, unde co-

munitatea românească este a 

doua ca dimensiune, „ceea ce 

înseamnă un mare aport de 

taxe pe care românii îl aduc 

bugetului de stat belgian”.

30 de români candidează 
la alegerile locale din Belgia 
Candidaţii români îşi doresc să fie consilieri locali. 

40.000 de români locuiesc în Bruxelles
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Compania de Apă Arieş, gazda şedinţei de lucru privind 
proiectele de investiţii

cu fi nanţare europeană în infrastructura de apă şi apă uzată
ale operatorilor din regiunea Nord-Vest

CAA – exemplu de bune practici pentru reuşita de a se plasa printre primii 
cinci operatori din ţară care au semnat contractele de fi nanţare europeană

La iniţiativa Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură 
Mare, în data de 20.09.2018, a avut loc, la sediul Companiei de Apă Arieş din Turda, 
ședinţa de lucru a operatorilor din regiunea Nord-Vest privind proiectele de investiţii cu 
fi nanţare europeană în infrastructura de apă și apă uzată. În cadrul ședinţei a fost analizat 
stadiul proiectelor de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
regiunea NV, stadiul contractelor de sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de fi nanţare și a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii, s-au discutat 
problemele cu care se confruntă operatorii în ceea ce privește elaborarea aplicaţiilor de 
fi nanţare dar și măsurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea acestora.

La ședinţă au participat reprezentanţi ai Autorităţii de Management (AM) pentru 
Programul Operaţional Infrastructură Mare: Bogdan Chitescu – director general adjunct 
Direcţia Generală Programe Europene Infrastructură Mare (DGPEIM); Bogdan Teodorovici 
– director Direcţia Gestionare Proiecte, Evaluare și Contractare Proiecte; Cristian Mărișteanu 
– director adjunct Direcţia Gestionare Proiecte, Evaluare și Contractare proiecte; Andrei 
Chivu – director adjunct Direcţia Monitorizare; Cătălin Gorgan- director Direcţia Regională 
Infrastructură (DRI) Cluj-Napoca; Viorel Beșe – coordonator CMVT; Adela Olah – manager 
public DRI Cluj-Napoca. Reprezentanţi ai operatorilor de apă şi canalizare din regiunea 
de NV a ţării prezenţi la ședinţă: Mihai Iacob – director general adjunct Compania de Apă 
Someș; Ovidiu Gavra- director general Compania de Apă Oradea; Ioan Șandru, director 
general Aquabis Bistriţa; Ioan Leitner – director general Apaserv Satu Mare; Ioan Cristea 
– șef unitate implementare proiecte europene Vital Maramureș. De asemenea, la eveniment 
a participat un reprezentant al Băncii Europene de Investiţii (BEI), domnul Emmanuel 
Morel, cât şi reprezentanţi ai societăţilor specializate care asigură asistenţa tehnică în 
pregătirea aplicaţiilor de fi nanţare.

În prezent, Compania de Apă Arieș S.A. implementează „Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020“ co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură 
Mare 2014-2020. Cu o valoare de aproximativ 151,3 milioane Euro + TVA proiectul de 
investiţii reprezintă o nouă etapă semnifi cativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii 
de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, 
judeţul Cluj, continuând procesul investiţional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.

Investiţiile propuse prin contractul de fi nanţare vizează locuitorii din 13 unităţi 
administrativ-teritoriale, respectiv 2 municipii: Turda şi Câmpia Turzii şi 11 comune: Aiton, 
Călăraşi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, Ploscoş, Sănduleşti, Tureni, Tritenii 
de Jos, Viişoara, toate făcând parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa 
Văii Arieşului“. Prin intermediul activităţilor care vor fi  derulate în cadrul acestui proiect 
Operatorul Regional Compania de Apă Arieș S.A. urmărește dezvoltarea infrastructurii de 
apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii în vederea asigurării unor servicii de înaltă 
calitate clienţilor săi.

ANUNŢ DE PRESĂ

R.A. Termofi care Cluj-Napoca începe pregătirile pentru 
sezonul rece 2018-2019. În acest sens, în perioada 24 
septembrie – 26 septembrie 2018 sunt programate pro-
bele tehnologice premergătoare furnizării agentului ter-
mic. (umplerea instalatiilor)

Pentru realizarea acestor lucrări în condiţii de siguran-
ţă, asociaţiile de proprietari și persoanele fi zice sunt ru-
gate să fi nalizeze toate lucrările afl ate în derulare pe in-
stalaţiile interioare și să se asigure de corecta funcţiona-
re a acestora.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii sau nelă-
muriri la Dispecerat 0264 503 709, program non-stop.

Vă mulţumim pentru înţelegere
R.A. Termofi care Cluj-Napoca

Testele de personalitate 

sunt extrem de popula-

re, cu toate că dacă 

întrebi anumiţi psiho-

logi, îţi vor spune că 

rezultatele sunt puţin 

mai evoluate decât sem-

nele astrale.

Un nou studiu, bazat pe 

seturi uriaşe de date de per-

sonalitate, reprezentând 1,5 

milioane de persoane, a con-

vins unul dintre criticii tes-

telor de personalitate să con-

cluzioneze că, la urma ur-

mei, există tipuri distincte 

de personalitate.

Într-un raport publicat în 

jurnalul „Nature Human Be-

havior”, savanţi de la Uni-

versitatea de Nord-Vest din 

Illinois au identifi cat patru 

tipuri de personalităţi: rezer-

vatul (reserved), modelul/

mentorul (role model), me-

diocrul/obişnuitul (average) 

şi egocentricul (self-cente-

red).

Noua abordare este dife-

rită de cea a testelor de per-

sonalitate utilizate la scară 

largă, precum cel al psiha-

nalistului Carl Jung, care 

credea că oamenii pot fi gru-

paţi în arhetipuri.

Alexander Swan, psiho-

log la Colegiul Eureka din 

Illinois spune că testele 

Myers-Briggs generează unul 

dintre cele 16 arhetipuri pen-

tru fiecare persoană, dar în-

trebările ar fi fost prost scri-

se şi nu ar fi bazate pe con-

statări empirice, ci mai mult 

pe observaţiile lui Jung a-

supra oamenilor.

Cu toate acestea, este de 

acord cu cele „cinci mari 

trăsături” (Big Five) ale oa-

menilor: deschiderea, con-

ştiinciozitatea, extraversia, 

agreabilitatea şi neuroticis-

mul.

Astfel, oamenii de ştiin-

ţă au folosit un algoritm so-

fisticat de învăţare pentru a 

identifica grupuri de trăsă-

turi, bazându-se pe mode-

lul Big Five. În total, rezul-

tatele reprezintă trăsăturile 

de personalitate ale 1,5 mi-

lioane de persoane din Sta-

tele Unite şi Anglia.

John A. Johnson, psiho-

log la Universitatea de Stat 

din Pennsylvania spune că 

studiul este unic, deoarece 

şi-a ales ca punct de pleca-

re trăsăturile Big Five. Aces-

ta a colectat date despre tră-

săturile de personalitate ale 

500.000 de persoane şi le-a 

pus la dispoziţia autorilor 

studiului, neavând altă im-

plicaţie în cercetare. (play-

tech.ro)

Care sunt cele patru noi 
tipuri de personalităţi 
descoperite de savanți
Noua abordare este diferită de cea a testelor de personalitate utilizate 
la scară largă, în mod clasic, precum cel al psihanalistului Carl Jung.

Cel mai vechi animal de 

pe Terra, apărut în 

urmă cu o jumătate de 

miliard de ani, era oval 

şi plat, avea un fel de 

înotătoare dorsală cen-

trală, o lungime de câte-

va zeci de centimetri şi 

trăia pe fundul oceanu-

lui, fără să aibă gură, 

intestine şi anus, infor-

mează AFP.

Mii de fosile de Dickin-

sonia au fost găsite în ulti-

mii 75 de ani pe Terra, însă 

apartenenţa sa la regnul ani-

mal – unul dintre marile reg-

nuri de vieţuitoare, alături 

de plante şi ciuperci – a ge-

nerat dezbateri aprinse în 

comunitatea ştiinţifică. Era 

oare un lichen? O amibă? 

Un fost regn dispărut?

Cercetătorii de la Univer-

sitatea Naţională a Austra-

liei (ANU) au adus dovada 

decisivă, potrivit spuselor 

lor, ce atestă că acea vieţu-

itoare a fost unul dintre pri-

mele animale care au trăit, 

în orice caz cel mai vechi 

confirmat vreodată, pe Ter-

ra. Studiul cercetătorilor aus-

tralieni a fost publicat în re-

vista Science.

Până la acest studiu, pa-

leontologii studiau morfolo-

gia unei fosile pentru a de-

duce tipologia acelor vieţu-

itoare străvechi.

Ilya Bobrovskiy, docto-

rand la universitatea austra-

liană menţionată, a analizat 

fragmentele unor molecule 

prelevate de pe fosile des-

coperite pe o faleză din 

nord-vestul Rusiei, în regi-

unea Mării Albe.

Pe acele fosile, el a găsit 

molecule de origine exclu-

siv animală, reprezentând o 

formă de colesterol.

„Cel mai greu a fost să 

găsim fosile de Dickinsonia 

conţinând încă material or-

ganic”, a explicat cercetăto-

rul. El a fost nevoit să se 

deplaseze în Rusia pentru a 

preleva câteva specimene, 

încastrate în roca falezei.

Cel mai vechi animal de pe Terra,
era oval şi plat, spun oamenii de știință

ALEXANDER SWAN | psiholog

 „Testele Myers-Briggs generează unul dintre 
cele 16 arhetipuri pentru fiecare persoană, 
dar întrebările ar fi fost prost scrise şi nu ar 
fi bazate pe constatări empirice, ci mai mult 
pe observaţiile lui Jung asupra oamenilor.“

au 

de 
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Un ultim şi pios omagiu Domnului
Prof. Dr. OLIVIU PASCU 

un exemplu de profesionalism, moralitate şi 
demnitate, un adevărat Senior al Cetăţii, un 

adevărat Medic, o personalitate de referinţă a 
medicinii clujene.

Suntem recunoscători şi onoraţi că am avut şansa 
să îl cunoaştem şi să ne bucurăm de momentele 

atât de plăcute petrecute împreună, care cu 
siguranţă vor deveni amintiri dragi ce le vom 
păstra pentru totdeauna în sufl et cu dragoste, 

admiraţie şi respect.
Sincere condoleanţe familiei în aceste momente 

atât de dureroase!
Domnule Profesor, nu vă vom uita niciodată!

Monica şi Cornel Iancu
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept telefoa-
ne la tel. 0758-802398.

CASE/CABANE

¤ 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, 
întăbulat, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ 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 supli-
mentare la tel. 0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

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

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

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

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, în 

centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Informaţii 
suplimentare la tel. 0734-777772.

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

¤ Vand 5800 mp, teren arabil in 
sat Câmpenesti, com Apahida. 
Pret negociabil. Tel. 0758 051 260

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, confort 1, 
mobilată, internet, zona Titulescu, 
doar pentru elevi sau studenţi. EX-
CLUS agenţii imobiliare. Informaţii 
primiţi la telefon 0757-731558. (4.7)

APARTAMENTE

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 
18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, 
cunoscător al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

¤ Caut de lucru în domeniul gastrono-
miei, part-time (în zilele libere), experi-
enţă în domeniu. Cer și ofer seriozita-
te. Rog sunaţi la tel. 0745-802150.

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

mobilată, utilată,zona 
FSEGA, preferabil în 
cartierele Mărăști și 

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

Deutsche Bahn 
CARGO ROMÂNIA

operator privat de 
transport feroviar de 

marfă angajează Mecanici 
de Locomotivă. Solicităm 

experienţă în domeniu, 
fără întrerupere de 

activitate mai mare de 6 
luni în ultimul an de zile. 

Ne puteţi contacta la nr.de 
tel: 021 3312207/int.102

jobs.ro@deutschebahn.com

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

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

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă. Informaţii și relaţii la 
telefon 0754-312994.

ANIMALE

Dau spre adopție 
puiuți minunați 

de pisică
0747800348

(1/12)

DIVERSE

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 an, 
rasa LOMAN, preţ 15 RON/buc. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Cumpăr presă struguri. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0746-723050.

¤ Vând rulotă, înmatriculată, 
dotată cu panou solar, în Flo-
rești. Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (19.20)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-

Colectivul Clinicii Chirurgie III din cadrul 
Institutului de Gastroenterologie și 

Hepatologie O.Fodor Cluj Napoca profund 
îndurerat de trecerea în nefi ință a Domnului

Prof. Dr. OLIVIU PASCU 
transmite sincere condoleanțe și 

întreaga compasiune familiei îndoliate. 
Aducem un ultim omagiu celui care 

a fost un profesionist exemplar, un model de 
conduită ce va rămane veșnic în amintirea 

noastră.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

CONDOLEANŢE

Cu neţărmurită mâhnire aduc un 
ultim omagiu celui care a fost Domnul

Prof. Dr. OLIVIU PASCU 
Dumnezeu să-l vegheze în odihna veşnică!

Nadim Al Hajjar

CONDOLEANŢE

Un gând pios în amintirea Domnului
Prof. Dr. OLIVIU PASCU 
Odihnească -se în pace.

Suntem alături de familia îndurerată.
Cosmin şi Aida Puia

CONDOLEANŢE
Ne despărțim cu durere în sufl et de Domnul

Prof. Dr. OLIVIU PASCU 
un om valoros, un profesionist redutabil . 

Sincere condoleanțe familiei! 
Drum bun spre viața veșnică ! 

Colegiul Medicilor Cluj

CONDOLEANŢE

Colectivul secţiei Gastroenterologie I - Institutul de 
Gastroenterologie și Hepatologie Cluj-Napoca 
aduce un pios omagiu si își exprimă regretul 

profund pentru trecerea în eternitate a Domnului
Prof. Dr. OLIVIU PASCU 

medic excepțional și unul dintre creatorii școlii 
clujene de Gastroenterologie. Sincere 

condoleante familiei îndurerate. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace !

CONDOLEANŢE

Un ultim omagiu Domnului
Prof. Dr. OLIVIU PASCU 

personalitate marcantă a medicinei clujene, 
mentor al multor generatii de medici, 

profesor de mare valoare, dedicat pacientilor săi. 
Condoleante familiei indoliate! Dumnezeu să-l 

odihnească în pace! 
fam. prof. dr. Seicean.

CONDOLEANŢE

Cu profundă durere și tristețe în sufl et, ne luăm 
rămas bun, la trecerea în eternitate, a distinsului  

Prof. Dr. OLIVIU PASCU 
Rememorăm clipele trăite împreună de-a lungul 

anilor și îi evocăm duios imaginea de om cu 
sufl et ales, de medic cu o ținută morală și 

profesională  desăvârșită.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină. 

Sincere condoleanțe familiei îndurerate!
Asistent şef Ramona Maier şi familia.

CONDOLEANŢE

ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (19.20)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a doua lici-
taţie publică, în data de 
04.10.2018, ora 10.00, bunul 
mobil constând din: Autoturism 
Dacia Logan, an de fabricatie 
2005, preţ 10500 lei, plus TVA 
1995 lei, Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, camera 11A, telefon 
0264.591670, interior 305 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 

Iancu, nr. 19, vinde la a patra li-
citaţie publică în data de 
04.11.2018, ora 11.00, bunuri 
mobile constând din: Copiator 
KM BIZ C451, Copiator KM BIZ 
451, Imprimantă color, la preţ 
de 5850 lei plus TVA (în situaţia 
în care nici la a treia licitaţie nu 
se vinde bunul se organiza o 
nouă licitaţie. În aceast caz bu-
nul poate fi  vândut la cel mai 
mare oferit, dar nu mai puţin 
decât taxa de participare la lici-
taţie de 10%, plus TVA). Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-
ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
11A, telefon 0264.591670, in-
terior 305 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunţuri vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

CITAȚII

¤ Numitul Ciurdariu Marc este 
chemat în instanță în data de 
29 Septembrie 2018, ora 8:30, 
la Judecătoria Oradea în dosa-
rul cu numărul 
16671/271/2016, în proces cu 
reclamantul Pușcaș Avram a-
vând ca obiect: hotărâre care să 
țină loc de act autentic.

Sincere condoleanţe familiei în momentele triste 
pricinuite de pierderea 

Domnului Profesor Universitar Dr. OLIVIU PASCU 
un profesionist desăvârşit, om remarcabil, 

apreciat şi iubit de toţi cei care au avut 
şansa să îl cunoască. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Conducerea cotidianului Monitorul de Cluj

CONDOLEANŢE

Suntem alături de familia prof. Vasile S. Dâncu 
în clipele triste ale despărţirii de tatăl

VASILE DÂNCU
Sincere condoleanţe! 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familiile Paul Niculescu şi Sorin Stanislav

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajăm
COORDONATOR CURĂŢENIE SPAŢII 

DE BIROURI în Cluj
(tura de zi sau de noapte).

Condiţii avantajoase de salarizare, bonuri 
de masă, plata ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la tel. 0784-290.182.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajăm
AGENŢI DE CURĂŢENIE ÎN CLĂDIRI 

DE BIROURI în Cluj
(tura de zi sau de noapte).

Condiţii avantajoase de salarizare, bonuri 
de masă, plata ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la tel. 0784-290.182.

AVIZ DE MEDIU

KALLO ŞTEFAN în calitate de titular, anunţa publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „Elaborare PUZ pentru construire imobil de locuinţe 
colective cu regim de înălţime D+P+2E+ER“, în comuna 
Florești, str. Fagului, CF NR. 67179, jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediu KALLO 
ŞTEFAN din sat Florești, str. Florilor, nr. 105, ap. 2, jud. Cluj 
în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-16:00, din data 
de 19.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 09.10.2018, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr 99, bl 9B, Cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

PETRIŞOR IOAN în calitate de titular anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu: 
PUZ construire ansamblu 4 locuinţe, împrejmuire teren, 
racorduri şi branşamente la utilităţi, Florești, str. Eroilor, 
nr. 56, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la S.C. 
HELVCONSTRUCT S.R.L, în zilele luni-vineri, între orele 
09:00-14:00, din data de 20.09.2018.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până la data 09.10.2018, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr 99, bl 9B, Cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

SC GERMA FASHION IMPEX SRL, în calitate de 
titulari, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ şi construire imobil 
de locuinţe colective cu regim de înăltime S+P+2E, racorduri 
şi branşamente la utilităţi“, în com. Florești, sat Florești, 
str. Someșului nr. 10, jud. Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, 
nr. 99 și la sediul titularului SC Germa Fashion Impex SRL, 
str. Someșului nr. 10 din data de 24.09.2018 de luni până 
joi între orele 9-14 și vineri între orele 9-12. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 11.10.2018 la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 
9-14 și vineri între orele 9-12

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA SA 
angajează:

Coordonator transport persoane

Cerinte:
• Studii tehnice, profi l mecanic sau autovehicule rutiere, 

domiciliul în Cluj, sau zona limitrofă.
• Capacitate de organizare si coordonare, seriozitate, 

rezistenta la stres;
• Experienta in transport minim 1 an ( constituie avantaj), 

posesor permis de conducere.
• Atestat coordonator transport persoane .
• Salarizare avantajoasă.

Relatii la telefon 0230 520676, 0741 269739, sau la 
sediul societatii din Suceava, str. Traian Vuia,nr.7.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul pe fax 
la numarul 0230 533 303 sau

e-mail: tasa.offi ce@atlassib.ro

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primaria Orasului Huedin str. Horea nr. 1 jud. Cluj 
scoate la vanzare prin licitatie publica cu strigare a 2 bucati 
cazane centrale termice dezafectate de la Spitalul Orasenesc 
Huedin, scoase din uz . Acestea pot fi  vazute la sediul 
Spitalului Orasului Huedin str. Spitalului nr.42 jud. Cluj

Data efectuarii licitatiei este 04.10.2018 la sediul din Huedin, 
str. Horea nr. 1 jud. Cluj, Sala de Sedinta nr. 2 ora 12,00.

Pretul de pornire a licitatiei este de 0,55lei/kg iar pasul 
de strigare este de 0,05 lei/kg

Cota de participare la licitatie (garantia de participare) 
este de 50 lei si se achita la caseria unitatii

Documentele de participare la licitatie sunt:

chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare 
la licitatie, (garantia de participare)

copie de pe certifi catul de inmatriculare la Registrul 
Comertului si codul fi scal pentru persoanele juridice romane, 
sau actul de identitate pentru persoanele fi zice

Caietul de sarcini se va putea ridica de la sediul Primariei 
Orasului Huedin

Relatii la telefon: 0264351548
fax: 0264351564 

ANUNŢ

Servicii gratuite
-Cabinet Stomatologic Şcolar -

Direcţia de Asistenţă Socială Turda aduce la cunoștinţa 
cetăţenilor, programul de funcţionare al Cabinetului 
Stomatologic Școlar și serviciile oferite de acesta pentru 
preșcolarii și elevii înscriși la instituţiile de învăţământ din 
Municipiului Turda. Cabinetul se afl ă în incinta Colegiului 
Naţional ”Mihai-Viteazu” din Turda str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 
111 (la parter).

Program de funcţionare:

Luni 12:30 – 19:30
Marţi 07:45 – 14:45

Miercuri 07:45 – 14:45
Joi 07:45 – 14:45

Vineri 07:45 – 14:45

Servicii oferite:
Consultaţii şi tratamente stomatologice

Serviciile se acorda pe bază de:
- programare făcută la numărul de telefon 0751.815.514
-  carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs de către 

unitatea de învăţământ și/sau
- copie după actul de identitate.

Copiii înscriși la unităţile de învăţământ din Municipiul Turda 
benefi ciază gratuit de serviciile Cabinetului Stomatologic Școlar.

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

Şofer-manipulant marfă
La Floreşti, Cluj-Napoca

Dacă vrei să ai un program fl exibil și vrei să faci parte 
într-o echipă tânără și dinamică atunci te așteptăm la noi:

Descrierea jobului:
- conducerea furgonului în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa, 

Mureș, ambalarea, depozitarea, manipularea hainelor.

Cerinţe:
- capacitate fi zică bună, rapiditate,abilitate,
- Permis de conducere categoria ,,B,,
- nu este necesar califi care specială

Ce oferim:
- salar atractiv
- program fl exibil
- bonusuri, premii
- asigurăm sau plătim drumul la locul de muncă

Despre noi: Firma SecondTex a devenit una dintre cele 
mai reprezentative fi rme de pe piaţa hainelor second-hand 
din Romania.În prezent are peste 200 de angajaţi. În 15 
orașe avem 21 de magazine și 4 depozite

Informaţii: între orele 9-18
Tel: 0748 883 637
Email: info@containeretextile.ro

SecondTex angajează
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Ciclism: Românul 
Serghei Ţvetcov 
a câştigat ediţia a 51-a 
a Turului României
Rutierul român Serghei Ţvetcov a 
câștigat, duminică, ediţia a 51-a 
a Turului ciclist al României, în 
timp ce ultima etapă, desfășura-
tă la București, a fost adjudecată 
de turul Onur Balkan.
Onur Balkan s-a impus la sprint 
pe cei 100 km desfășuraţi în cir-
cuit în etapa a cincea (Piaţa 
Presei Libere – B-dul Poligrafi ei – 
str. Jiului), în 2 h 09 min 35 sec, 
fi ind urmat, în același timp, de 
polonezul Szymon Krawczyk 
(Voster ATS Team) și de italianul 
Filippo Ferronato (CT Friuli).
Marius Cristian Petrache 
(UVT-Devron West Cycling Team) 
este primul român care a înche-
iat etapa, pe locul 11, la o secun-
dă de învingător, coechipierul 
său Dan-Mihai Băbăiţă clasân-
du-se pe 19, tot la o secundă.
Turul României, a cărui primă 
ediţie s-a consumat în 1934, a 
revenit după o pauză de cinci 
ani. Ultima ediţie câștigată de un 
român fusese cea din 2011, când 
s-a impus Andrei Nechita.
Cu ocazia sărbătoririi 
Centenarului Marii Uniri, Turul 
României 2018 a trecut prin ce-
le trei provincii istorice ale 
României. Cursa a fost inclusă în 
calendarul UCI, a avut cinci eta-
pe și o distanţa totală de 718 
km, la startul său aliniindu-se 
19 echipe, 4 echipe naţionale, 
11 echipe continentale și 4 de 
club: România, R. Moldova, 
Turcia, Belarus; Team Novak 
(România), MsTina-Focus 
(România-Italia), Team 
Illuminate (SUA), Monkey 
Town (Olanda), Trevigiani 
Phonix-Hemus 1896 
(Bulgaria), Kobanya Cycling 
Team (Ungaria), Massi-Kuwait 
(Kuweit), Pannon Cycling Team 
(Ungaria), Voster ATS Team 
(Polonia), Apple Team 
(Kazahstan), Lvov Cycling Team 
(Ucraina); Steaua București 
(România), UVT Devron West 
Cycling Team Timișoara 
(România), Cycling Team Friuli 
(Italia), Novo Nordisk 
Development Team (SUA).

Tiberiu Uşeriu 
a ratat startul cursei 
de ultramaraton din Cluj
Ultramaratonistul Tiberiu Ușeriu 
a ratat, vineri, startul în cursa in-
ternaţională Apuseni Ultra Race, 
în care trebuia să alerge pe un 
traseu montan de 170 de km, 
deoarece a pierdut avionul și nu 
a mai ajuns. În competiţie sunt 
înscrise peste 100 de persoane.
Tiberiu Ușeriu, ultramaratonistul 
campion, a ratat startul unei im-
portante curse din România.
Startul Apuseni Ultra Race s-a 
dat vineri dimineaţă în zona lo-
calităţii Arieșeni, judeţul Alba, 
pentru cursa de 170 de km, iar 
zona de fi nish va fi  în staţiunea 
turistică Muntele Băișorii, jude-
ţul Cluj, cursele de 100 de km 
și de 40 de km urmând să se 
desfășoare sâmbătă.
Duminică a fost programată fes-
tivitatea de premiere.
În competiţie s-au înscris peste 
100 de alergători, atât din ţară, 
cât și din străinătate printre ca-
re și Sonja Braun, originară din 
Germania, care este câștigătoa-
rea ediţiei din 2014 a MT. 
Everest Challange Marathon.

Pe scurt

Echipa de handbal femi-

nin a pierdut al patrulea 

meci consecutiv din actu-

alul sezon competiţional 

a Ligii Naţionale, în faţa 

formaţiei Gloria Buzău, 

scor 18-19 (11-9).

În etapa a patra a Ligii 

Naţionale de handbal femi-

nin, echipa Universitatea 

Cluj antrenată de Alin Bon-

dar s-a întâlnit cu nou-pro-

movata SCM Gloria Buzău.

Prima repriză a fost do-

minată de clujence, acestea 

reuşind să se desprindă la 

trei goluri de câteva ori, du-

pă 30 de minute „studente-

le” având 11-9 pe tabelă.

Totul a mers bine pentru 

Senocico şi colegele sale pâ-

nă în minutul 45, atunci când 

„U” avea patru goluri avans, 

17-13. O eliminare de două 

minute la acest scor, în ta-

băra oaspetelor avea, para-

doxal, să întoarcă soarta me-

ciului. Clujencele au mai în-

scris un singur gol până la 

fi nal, din aruncare de la şap-

te metri, iar Gloria a reuşit 

golul decisiv tot prin acest 

procedeu, cu 30 de secunde 

înainte de fi nalul partidei. 

Meciul s-a terminat 18-19 iar 

echipa Universitatea Cluj se 

situează după patru etape, 

pe penultimul loc în clasa-

ment, cu zero puncte, la fel 

ca şi CSM Roman, formaţie 

cu golaveraj mai slab.

La fi nal, antrenorul clu-

jencelor suporterii au avut 

mai multe replici în contra-

dictoriu mai întâi cu antre-

norul Alin Bondar, căruia i 

s-a cerut demisia, după ca-

re câteva jucătoare, care au 

sărit în ajutorul antrenoru-

lui, au fost luate şi ele la în-

trebări. Atmosfera s-a calmat 

doar după ce Florina Chin-

toan, jucătoare care nu evo-

luează pentru că este însăr-

cinată, şi Ionica Munteanu 

au rămas să discute cu su-

porterii. La fi nal, tehnicia-

nul clujenilor a plecat fără 

să acorde declaraţii.

Pentru Universitatea Cluj 

au marcat: Ani-Senocico 7 

goluri, Lazăr 5, Boian şi Din-

diligan 2, Stoklosa şi Popa 

1. Liga Florilor intră în pa-

uză competiţională până pe 

6 octombrie.

Scandal la meciul de handbal 
„U” Cluj – Gloria Buzău

Echipa de fotbal CFR Cluj 

s-a impus, sâmbătă 

pe terenul celor de la 

Hermannstadt, scor 1-0, 

într-o partidă pe care 

sibienii au controlat-o 

în cea mai mare parte. 

Clujenii au marcat la sin-

gura lor ocazie importan-

tă, prin Ţucudean.

Campioana României a în-

trerupt seria partidelor fără 

victorie şi s-a impus din sin-

gurul şut pe spaţiul porţii. Ţu-

cudean a fost din nou salva-

tor şi a înscris în minutul 69 

singurul gol al partidei. A fost 

singura ocazie a campioanei, 

în timp ce sibienii au ratat din 

aproape toate poziţiile.

Prima ocazie a meciului le-a 

aparţinut gazdelor, dar şutul că-

pitanului Dâlbea s-a dus peste 

poarta lui Arlauskis. Manea (29) 

a trimis peste poartă din lovitu-

ră liberă, iar Tsoumu a ratat de 

două ori în prima repriză.

După revenirea de la vesti-

are, în minutul 69, singura oca-

zie din acest meci a fost fruc-

tifi cată de către Ţucudean care 

a deschis scorul, după ce a scă-

pat din marcaj, 0-1. Sibienii au 

răspuns imediat însă Dâlbea a 

trimis puţin pe lângă poartă iar 

până la fi nalul partidei scorul 

a rămas acelaşi, 0-1.

Următoroarea partidă pen-

tru pemtru CFR Cluj va avea 

loc miercuri, de la ora 21:30, 

în compania formaţiei Chin-

dia Târgovişte, în 16-imile 

Cupei României.

FC Hermannstadt – CFR Cluj 

0-1 (Ţucudean 69')

Echipele de start:
FC Hermannstadt: Căbuz – 

Company, Mijuskovic, I. Stoica, 

Tătar – Dâlbea (cp), Antonov – 

Serediuc, Nkololo, Chalkiadakis 

– Tsoumou; Rezerve: R. Bega – 

B. Rusu, I. Petrescu, C. Pamfi -

le, Blănaru, Ali Vega, Dandea. 

Antrenor: Alexandru Pelici

CFR Cluj: Arlauskis – Cr. 

Manea, Lang, Vinicius, Ca-

mora – Djokovic, Males, Mo-

utinho – Omrani, Ţucudean, 

Păun; Rezerve: Jesus Fernan-

dez – Hoban, Mureşan, Ioni-

ţă, Mailat, Costache, Tambe. 

Antrenor: Toni Conceicao

CFR Cluj obţine prima 
victorie după o lungă 
perioadă nefastă

Cel mai bogat român,

 fostul tenisman Ion 

Ţiriac, se luptă să aducă 

în România un turneu 

feminin WTA.

„Mă duc la Cluj, să vor-

besc cu primarul de acolo 

(...) cred un turneu feminin, 

dar mai mare de 250 (de 

puncte – n.r.) îşi are locul în 

România. Dacă Clujul e, Clu-

jul să fi e!”, spune Ţiriac.

După meciurile de Fed 

Cup şi Cupa Davis, Sala Po-

livalentă din Cluj-Napoca ar 

putea fi gazda unei alte ma-

ri competiţii de tenis din lu-

me, spune Ion Ţiriac.

Cluj-Napoca a devenit ca-

pitala tenisului românesc, du-

pă inaugurarea Sălii Polivalen-

te care a găzduit ultimele me-

ciuri ale echipelor României 

de Fed Cup şi Cupa Davis.

Cel mai bogat om de afa-

ceri din România, Ion Ţiriac, 

vrea să aducă şi circuitul WTA 

pe malul Someşului şi are de-

ja o strategie pentru a aduce 

la viaţă acest proiect.

Ţiriac a anunţat intenţia 

de a organiza o întrevedere 

cu primarul din Cluj-Napo-

ca, Emil Boc, pentru a dis-

cuta despre organizarea unui 

important turneu WTA în 

România. El ia în calcul cum-

părarea licenţei unui turneu 

dintre cele care ar fi scoase 

la vânzare.

„Mă duc la Cluj să vorbesc 

cu primarul de acolo. Dacă 

cumva WTA schimba siste-

mul, se pare că sunt două, 

trei, patru turnee feminine de 

vânzare. Cred că un turneu 

feminin mai mare de 250 

puncte WTA îşi are locul în 

România. Dacă Clujul e, Clu-

jul să fi e”, a declarat Ion Ţi-

riac, potrivit digisport.ro.

Oamenii au umplut de fi e-

care dată tribunele Sălii Poli-

valente din Cluj-Napoca la me-

ciurile echipei României de Fed 

Cup şi au arătat un interes des-

tul de ridicat şi la Cupa Davis. 

Acum, Ion Ţiriac consideră că 

posibilitatea participării unor 

nume mari din circuitul WTA 

ar putea umple din nou cea 

mai mare sală din ţară.

10.000 de spectatori este 

recordul de audienţă la un 

meci de tenis în sală din Ro-

mânia, stabilit în Sala Poli-

valentă din Cluj-Napoca, la 

meciul de Fed Cup dintre 

România şi Elveţia, din apri-

lie 2018.

În acest moment, singu-

rul turneu WTA din Româ-

nia este Bucharest Open.

„Dacă Clujul e, Clujul să fie!”
Ion Ţiriac vrea să ia licenţa pentru un turneu feminin WTA de 250 de puncte. Şi vrea să îl aducă la Cluj!

Ion Ţiriac este cel mai bogat român
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