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SPECIAL

Comoara din Vultureni
Zilele acestea, o comună din judeţul Cluj a 
atras ca un magnet cercetători din opt ţări 
din Europa, veniți să descopere secretele 
unui loc neatins de civilizaţie.  Pagina 7

ACTUALITATE

Protestatarul în greva 
foamei a ajuns la spital
Iosif Zagor, clujeanul intrat de luni în gre-
va foamei, a ajuns la spital.  Pagina 2

SOCIAL

299 de ani de la 
invazia tătară din Sic
Locuitorii comunei Sic au participat la 
trei slujbe şi au ţinut post pentru a co-
memora invazia tătară a localităţii din 
1717, când doar o sută de localnici au 
scăpat cu viaţă.  Pagina 6

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

ACTUALITATE

Rampe de gunoaie clandestine 
de la Gilău până la Tarniţa

ACTUALITATE

Tânărul din Dej, mort în apele 
mării, voia să fie cântăreț bisericesc

Mai multe rampe de gunoi 
clandestine au fost fotografi ate 
de la Gilău până la coada Lacu-
lui Tarniţa. Mai mult, doi bă-
trâni au fost fotografi aţi în timp 
ce aruncau dintr-o maşină gu-
noaie pe marginea drumului.

“Ne merităm soarta, nu avem 
nicio scuză, astăzi am văzut 6 
astfel de rampe de gunoi de-a 
lungul celor trei lacuri de acu-
mulare, de la Gilău până la coa-
da Lacului Tarniţa, de unde e 
alimentată cu apă judeţul Cluj, 
i-am surprins şi pe cei doi bu-
nici...aruncând gunoaie din ma-
şină pe lacul Tarniţa, când i-am 
întrebat dacă e normal să arun-
ce gunoaie acolo mi-a răspuns 
ca «dă, unde vrei sa le arunc» 

ruşine, rușine... chiar nu vede 
nimeni, Prefectura, Mediu, Ape-
le, autoritățile sunt toți în con-
cediu... şi vaca mănâncă din gu-
noaie... lapte bio?”, spune Adri-
an Comănici pe Facebook.

Detalii dureroase ies la ivea-
lă în cazul tânărului din Dej ca-
re și-a găsit sfârșitul în apele Mă-
rii Negre la începutul acestei săp-
tămâni.

Un fi lmuleț cu Gabriel Butu-
za, tânărul din Dej înghițit de 
apele Mării Negre, a fost postat 
recent pe o rețea de socializare, 
de către un cunoscut al băiatu-
lui, informează dej24.ro. Mate-
rialul video se pare că a fost re-
alizat în luna februarie a anului 
trecut. Din imaginile surprinse 
de dejean afl ăm că Gabriel își 
dorea „ca atunci când va fi  ma-
re” să devină diac (n.r. cântăreț 
bisericesc).

Gabriel era foarte îndrăgit nu 
doar de prieteni, ci de toată lu-

mea. De fi ecare dată când se în-
tâlnea cu o cunoștință pe stradă 
saluta respectuos, după cum au 
afi rmat chiar vecinii acestuia. În 
ciuda necazurilor și a neajunsu-
rilor, tânărul nu a luat-o nicio-
dată pe căi greșite și a rămas me-
reu cu zâmbetul pe buze.

Una din marile dorințe avute 
de adolescent era, ca atunci când 
avea să se facă mare, să devină 
diac în Biserica „Sf. Ierarh Nec-
tarie” din Dej, în lăcașul păsto-
rit de unul dintre cei mai buni 
prieteni ai lui, preotul protopop 
Ioan Buftea. Tânărul era o 
prezență constantă în cadrul bi-
sericii. Acesta făcea parte și din 
Liga Tinerilor Creștini Ortodocși 
Români Dej (LTCOR).
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Descoperirile „clovnului” Vuşcan în şcoli: A aflat ce ştia deja
După ce s-a plimbat două ore ca să vadă cum merg lucrările de modernizare a Liceului Avram Iancu, Şcolii 
Ion Agârbiceanu şi Liceului Mihai Eminescu, prefectul a concluzionat: „Mă şi aşteptam la ceea ce vedem aici”.  Pagina 3

De la miuţă, la plimbări relaxante printre copaci, până la liturghii, Piaţa Avram Iancu 
s-a schimbat foarte mult din 1920 până în zilele noastre.  Pagina 5

De la sport și plimbare,
la candele și lumânări!
Cum s-a schimbat Piaţa Avram Iancu în aproape 100 de ani
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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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La Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii 

Cluj-Napoca a avut loc ieri 

testarea noului RMN achi-

ziţionat recent printr-o 

fi nanţare asigurată de 

Consiliul Judeţean.

„Marele merit al aparatului 

de Rezonanţă Magnetică Nu-

cleară constă în capacitatea 

acestuia de a realiza un dia-

gnostic imagistic de mare acu-

rateţe, prin metode noninvazi-

ve şi cu reducerea la minimum 

a duratei de examinare. Toto-

dată, comparativ cu celelalte 

RMN-uri existente în spitalele 

clujene, insufi ciente, de altfel, 

RMN-ul achiziţionat la Spitalul 

de Copii dispune de un aparat 

de ventilaţie pentru anestezie 

generală, extrem de util”, a de-

clarat preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe. Prin 

tehnologia de care dispune sis-

temul RMN se diferenţiază de 

alte sisteme de acest tip dispo-

nibile în România prin simpli-

fi carea şi accelerarea confi gu-

rării scanării, optimizându-se 

considerabil timpul de exami-

nare şi oferind o experienţă 

confortabilă pacientului. Toto-

dată, aparatul dispune de nu 

mai puţin de 11 antene, pentru 

realizarea rezonanţei magneti-

ce la diferite organe şi părţi ale 

corpului.

“În ceea ce priveşte benefi -

ciile pe care aparatul RMN re-

cent achiziţionat le generează 

atât pentru pacienţi cât şi pen-

tru personalul medical, aces-

tea sunt multiple. Primul din-

tre acestea se referă la faptul 

că Spitalul de Copii nu dispu-

nea, până în prezent, de mij-

loace imagistice moderne şi de 

calitate, adaptate exigenţelor 

europene, în laboratorul de 

imagistică al spitalului efectu-

ându-se doar examinări eco-

grafi ce şi explorări radiologice 

convenţionale, de cele mai mul-

te ori insufi ciente pentru for-

mularea unui diagnostic de ma-

re acurateţe. Totodată, cel pu-

ţin la fel de important e faptul 

că, în acest fel, pacienţii spita-

lului nu vor mai trebui să aş-

tepte un timp îndelungat sau 

să se deplaseze la un alt spital 

pentru o examinare cu rezo-

nanţă magnetică iar pacienţii 

afl aţi într-o stare gravă vor fi  

mult mai uşor de examinat, 

nemaifi ind necesară implica-

rea SMURD sau a altor echipa-

je medicale. Cu ajutorul aces-

tui nou RMN, pacienţii inter-

naţi în cadrul spitalului vor fi  

investigaţi gratuit şi mult mai 

prompt decât dacă ar apela la 

alte clinici. Nu în ultimul rând, 

trebuie avut în vedere faptul 

că în cazul examinărilor RMN 

pentru copii sunt stabilite anu-

mite protocoale medicale, re-

spectiv pacientul copil trebuie 

să fi e însoţit de către un anes-

tezist. Or, în contextul în care, 

până acum, examinările de 

acest gen erau efectuate la Spi-

talul Clinic Judeţean de Urgen-

ţă, economia de timp şi respec-

tiv, cea cu resursele umane ca-

re însoţeau pacientul e una 

semnifi cativă, durata procedu-

rii reducându-se de la peste 5 

ore, în medie, la circa 30 de 

minute”, mai spun reprezen-

tanţii CJ Cluj.

Spitalul de Copii Cluj-Napo-

ca are cea mai mare adresabili-

tate din ţară, la serviciile aces-

teia apelând pacienţi proveniţi 

din peste 85% dintre judeţele 

ţării, aici realizându-se un nu-

măr record de internări anuale, 

peste 30.000.

3,7 milioane de lei pentru un RMN 
nou la Spitalul de Copii din Cluj
Noul aparat ar urma să reducă durata procedurilor de examinare de la 5 ore la 30 de minute.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

După trei zile în care a pro-

testat pentru că autorităţile 

nu l-au despăgubit după ce 

i-au luat casa, pensionarul 

n-a mai rezistat şi a cedat. 

A fost dus la spital pentru 

îngrijiri medicale. Iosif 

Zagor suferă de diabet şi a 

fost operat până în acest 

moment de cinci ori pe 

coloană.

Puterile lui Iosif Zagor au 

slăbit. Deşi a ajuns la spital 

susţine că primul lucru pe ca-

re-l va face când iese afară es-

te să protesteze în continuare. 

„Am fost dus la UPU. Apoi am 

fost adus aici la Neurologie. 

Nu ştiu cât mă mai ţin aici. 

Când ies din spital mă duc să 

protestez din nou. Ce să fac 

altceva?”, ne-a relatat Iosif Za-

gor.

Monitorul de Cluj a semnalat 

problemele pensionarului încă 

de luni. Bărbatul, disperat de 

nepăsarea autorităţilor, a intrat 

luni în greva foamei în faţa Pre-

fecturii. El este nevoit să trăias-

că în condiţii mizere. Fără apă 

şi fără căldură, şansele acestu-

ia de a supravieţui la iarnă se 

reduc pe zi ce trece.

Povestea lui Iosif Zagor (71 

de ani) este cu adevărat drama-

tică. Iosif Zagor a plecat până 

în Ungaria cu soţia sa înainte 

de Revoluţia din 1989, iar la în-

toarcere, pentru că Revoluţia e-

ra în desfăşurare şi apele erau 

tulburi nu i s-a permis accesul 

în ţară.

„Casa de pe strada Lutoa-

să nr. 2, în zona Piaţa Cipariu, 

a fost în proprietatea mea. Am 

fost plecat în Ungaria ca să 

aduc materiale de acolo. Pe 

când să vin în ţară, a venit Re-

voluţia şi n-am putut să intru 

în ţară. Atunci am rămas în 

Ungaria pentru că erau închi-

se graniţele. Aşa că ne-am dus 

la muncă acolo împreună cu 

nevasta mea. După trei ani de 

zile am reuşit să ajungem aca-

să în Cluj. Aici am avut foto 

studio şi laborator. Când am 

venit acasă am găsit casa de-

molată. Soţia mea a leşinat pe 

loc. Am muncit atâţia ani de 

zile să ne facem un laborator 

şi studio şi totul era distrus”, 

îşi începe, trist, povestea Iosif 

Zagor.

Teoria sună frumos, 
dar în practică…

Calvarul prin care este nevo-

it să treacă acum clujeanul şi 

care l-a îngenunchiat a început 

din acel moment. Cu o casă la 

pământ, fără acoperiş deasupra 

capului, a început să se intere-

seze cum poate fi  despăgubit. 

În teorie totul părea simplu, dar 

în practică nici până în ziua de 

astăzi nu a fost despăgubit.

„Am mers la primărie, atunci 

era Mihai Tălpean primar (n.red.: 

fost primar al Clujului în peri-

oada 1990-1991). El a spus că 

trebuia să-mi demoleze mie ca-

sa ca să poată lărgi drumul. 

TIR-ul tot intra în curte acolo. 

Şi l-am întrebat: bun, dar eu un-

de să stau? Mi-a zis să merg 

să-mi fac repatriere urgentă şi 

când o să am repatrierea voi pri-

mi şi despăgubiri şi casă. A du-

rat trei luni de zile până am fă-

cut repatrierea. Am mers cu re-

patrierea la domnul primar şi 

mi-a zis că între timp s-au schim-

bat legile. Au venit hoţii, că al-

tfel n-am cum să le zic. A venit 

democraţia. Şi mi-au zis că nu-mi 

pot da nici casă socială nici des-

păgubiri. Eu ce să fac? În acest 

fel am fost nevoit să-mi vând 

maşina pe care am adus-o din 

Ungaria şi mi-am luat o garso-

nieră confort III. Am schimbat 

şi am tot schimbat proprietăţi-

le până am găsit o casă în cen-

trul Clujului la strada Piaţa U-

nirii nr.14. Am cumpărat-o în 

anul 2000 cu 35.000 de euro. În 

anul 2006 a venit proprietarul, 

a retrocedat-o şi m-a dat afară. 

Într-o săptămână toată mobila 

mi-a fost în stradă”, a spus Io-

sif Zagor.

Trăieşte la limita 
subzistenţei

În momentul de faţă Iosif Za-

gor trăieşte dintr-o pensie amă-

râtă de 446 de lei pe lună, din 

care plăteşte chirie 250 de lei. 

Locul în care-şi duce zilele cu 

greu poate fi  numit casă: 8 me-

tri pătraţi, fără căldură şi apă, 

fără să se poată spăla, bolnav 

de diabet şi operat de cinci ori 

pe coloană, pensionarul are par-

te de o bătrâneţe urâtă.

„Trăim într-o ţară 
de hoţie”

Tot ceea ce-şi doreşte clujea-

nul este să fi e despăgubit de au-

torităţile statului.

Protestatarul care face greva 
foamei a ajuns la spital
Iosif Zagor a intrat de luni în greva foamei.

Iosif Zagor se afl ă în greva foamei de patru zile în faţa instituţiilor 
autorităţilor locale



Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Înaintea începerii fi ecărui 

an şcolar, prefectul 

Gheorghe Vuşcan merge în 

„excursie” la şcolile afl ate 

în şantier. Anul acesta, a 

recunoscut că ştia ce va 

găsi în cele trei şcoli pe 

care a ales să le inspecte-

ze. Ne întrebăm, atunci 

care a fost rostul inspecţi-

ei inopinate şi de ce pre-

fectul a decis să irosească 

două ore din timpul său, 

al jurnaliştilor şi al mun-

citorilor care l-au însoţit 

în turul a trei şcoli?

Miercuri dimineaţa, la ora 

10.05, în curtea Liceului Teore-

tic Avram Iancu îşi face apari-

ţia prefectul Gheorghe Vuşcan. 

A întârziat cinci minute la în-

tâlnirea pe care şi-a dat-o cu jur-

naliştii şi îşi cere scuze pentru 

„mica întârziere”. Scopul întâl-

nirii: clasica „excursie” cu iz de 

vizită de lucru de pe vremea co-

munismului, pe la şcolile unde 

au loc lucrări de modernizare. 

În mod sigur, toţi cei prezenţi 

au în minte scenariul pentru ur-

mătoarele două ore: plimbări pe 

la toate etajele, întrebările cli-

şeu ale prefectului adresate şe-

fi lor de şantier, „urecherea” aces-

tora din cauză că au întârziat 

cu lucrările, curiozităţi privind 

detaliile tehnice şi „previziuni” 

despre termenele reale de în-

cheiere a lucrărilor.

Apar primele curiozităţi 
ale prefectului

Încă din curte, Vuşcan este 

curios ce e cu toate lemnele alea 

pe-acolo, ce fel de cărămidă e 

aceea folosită la tencuială şi cât 

timp le va lua muncitorilor să 

facă curăţenie la locul de mun-

că. „Aducem pământ şi punem 

gazon sau ce facem aici? Dacă 

punem aici gazon, acesta nu va 

rezista, deci sigur va fi  altă so-

luţie, pavaje sau ceva”, spune 

Vuşcan, adresându-se şefului de 

şantier. Apoi începe să laude ca-

litatea lucrărilor: „Demult nu 

am mai văzut o fi rmă care face 

lucrări de calitatea pe care o fa-

ceţi dumneavoastră, dar ceea ce 

nu mă impresionează în mod 

deosebit este decalajul care l-aţi 

provocat din diverse motive mai 

mult sau mai puţin obiective şi 

faptul că mă tem că nu va fi  ga-

ta în 10 sau 12 septembrie.”

Gheorghe Vuşcan 
vs. Ovidiu Câmpean

În timp ce prefectul le mai 

dă unele sfaturi prieteneşti mun-

citorilor cu privire la aşezarea 

schelelor pentru a continua lu-

crările şi după începerea şcolii 

apare şi Ovidiu Câmpean de la 

Primăria Cluj-Napoca, manage-

rul de proiect privind moderni-

zarea Liceului Teoretic Avram 

Iancu, Şcolii Ion Agârbiceanu şi 

Liceului Teoretic Mihai Eminescu 

(toate cele trei şcoli fi ind deja 

renumite pentru întârzierea lu-

crărilor de modernizare derula-

te pe bani europeni).

„Haideţi să le spuneţi oame-

nilor de ce nu o fost gata în apri-

lie şi numa’ acuma în septem-

brie”, îl îndeamnă Vuşcan pe 

managerul de proiect. Şi „înţe-

păturile” vor continua până la 

fi nalul vizitei la toate cele trei 

şcoli.

„Au fost lucrări complexe, 

au fost anumite detalii de pro-

iectare care au trebuit stabilite 

şi sigur şi mobilizarea construc-

torului, însă până în 10 septem-

brie lucrările vor fi  gata astfel 

încât elevii de la Liceul Avram 

Iancu să benefi cieze de una din-

tre cele mai moderne şcoli din 

ţară, mai ales că interiorul e 

aproape gata”, îi răspunde Ovi-

diu Câmpean.

„Singura observaţie şi trebu-

ie să v-o asumaţi şi voi e că nu 

s-au terminat aceste lucrări pe 

fonduri europene şi, din păca-

te, a trebuit să suportăm noi co-

munitatea jumătate din valoa-

rea proiectului”, continuă pre-

fectul.

Previziuni: „Nici de 
Crăciun nu-i gata. Pariu?”

În interior, Vuşcan este curi-

os să vadă cât mai multe săli de 

clasă, deşi toate sunt la fel, ce-

re explicaţii cu privire la mate-

rialele folosite de către munci-

tori şi nu ratează nicio ocazie 

să îşi spună propriul termen de 

încheiere a lucrării. „Nici de Cră-

ciun nu-i gata. Pe cât facem pa-

riu?”, spune prefectul printre 

sunete de bormaşină.

După un tur de aproximativ 

45 de minute, grupul se depla-

sează la următoarea destinaţie: 

Şcoala Gimnazială Ion Agârbi-

ceanu. Şantierul este în toi şi 

aici, dar lucrările sunt mult mai 

puţin avansate faţă de Liceul Te-

oretic Avram Iancu: utilaje şi 

muncitori peste tot, praf şi zgo-

mot. Unul dintre şefi i de şanti-

er îi spune prefectului că de vi-

neri într-o săptămână curtea va 

fi  curată. Vuşcan repetă: „De vi-

neri într-o săptămână curtea va 

fi  curată”. Şi aici vrea să vadă 

şi să ştie tot, dacă există sigu-

ranţe pentru închdierea geamu-

rilor ca elevii să nu se arunce 

în cap. Turul durează aproxima-

tiv o jumătate de oră, după ca-

re urmează punctul fi nal: Lice-

ul Teoretic Mihai Eminescu.

„Pe mine deranjul 
nu mă deranjează”

Aici, la fel ca la Agârbicea-

nu: se lucrează frenetic, după 

ce o perioadă lungă de timp, 

mai ales anul trecut, s-a lucrat 

pe cota de avarie şi s-a ajuns 

ca primul termen de încheie-

re a lucrărilor să fi e devansat 

de două ori. 30 noiembrie es-

te termenul de fi nalizare a lu-

crărilor aici, primul fi ind luna 

mai, iar al doilea, luna iulie. 

„Eu m-aş bucura să fi e gata în 

30 noiembrie şi să intre copi-

ii din semestrul II în clase”, 

spune Vuşcan.

Spre fi nalul inspecţiei, şeful 

de şantier îi arată prefectului o 

bucată de tablă. „Are 99% zinc 

în ea şi 1% titan. O vedeţi ce 

moale e?”. Vuşcan nu este con-

vins că materialul este chiar din 

zinc, o îndoaie şi o întoarce pe 

toate feţele: „Zincul este printre 

cele mai scumpe materiale. Eu 

nu cred că cineva şi-o permis 

să...Zincul şi titanul sunt mate-

riale...Poate că...da...Interesant”.

Mai departe, în tur, şeful de 

şantier îşi cere scuze pentru pra-

ful, gălăgia şi vânzoleala în ca-

re este primit Vuşcan. Dar, pre-

fectul spune că deloc nu îl de-

ranjează deranjul şi continuă cu 

o afi rmaţie puţin agramată: „Pe 

mine deranjul nu mă deranjea-

ză, ci întârzierea care le produ-

ce şi un disconfort de evoluţie 

liceelor Eminescu. Ei spun, şi 

pe bună dreptate, şi eu ca pă-

rinte nu mi-aş risca să îmi dau 

copilul la o şcoală unde văd că 

de trei-patru ani nu ştiu când se 

va porni...”.

Şi o concluzie în faţa 
camerelor de fi lmat

Excursia prefectului nu se 

putea încheia altfel decât cu o 

concluzie în faţa camerelor de 

fi lmat. „Deci, concluzia e una 

singură. De altfel mă şi aştep-

tam la ceea ce vedem aici şi 

mă şi aşteptam la evoluţia lu-

crurilor. Şi nu întâmplător am 

început de la Avram Iancu, şti-

am că acolo lucrurile sunt mai 

avansate, ştiam că acolo fi rma 

a fost mai serioasă de la înce-

put şi de anul trecut de când 

am fost prima dată în control 

acolo am constatat că lucruri-

le evoluează mai bine. Apoi 

am constatat o evoluţie spec-

taculoasă, dar nu sufi cientă la 

Agârbiceanu, unde aţi văzut 

de când s-a schimbat execu-

tantul s-au produs evoluţii im-

portante, dar nici acolo nu va 

putea începe şcoala, după pă-

rerea mea, în toate spaţiile de 

învăţământ, în 12 septembrie. 

La Eminescu, perspectiva în-

ceperii anului şcolar este ceva 

mai îndepărtată, nu foarte op-

timistă şi din păcate acest lu-

cru afectează activitatea şco-

lii de către elevii care şi-ar fi  

dorit să înveţe aici”, concluzi-

onează Vuşcan.
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Descoperirile „clovnului” Vuşcan 
în şcoli: A aflat ceea ce ştia deja
După ce s-a plimbat două ore ca să vadă cum merg lucrările de modernizare a Liceului Avram Iancu, 
Şcolii Ion Agârbiceanu şi Liceului Mihai Eminescu, Vuşcan a concluzionat: „Mă şi aşteptam la ceea ce vedem aici”. 

Investiţia de la Liceul Avram Iancu este în valoare de 7 mili-
oane lei, sunt 12 săli de clasă noi, de care vor benefi cia 
peste 1.000 de elevi. Termen de fi nalizare: 10 septembrie 
2016.

La Liceul Mihai Eminescu valoarea proiectului este de 13 
milioane lei, presupune modernizarea completă a corpuri-
lor vechi de clădire și extinderea acestora și un corp nou 
pentru o mediatecă și o sală de sport nouă. Termenul de fi -
nalizare este 30 noiembrie.

La Școala Ion Agârbiceanu valoarea proiectului este de 30 
milioane lei. Termen de fi nalizare: 2 septembrie 2016.

Care sunt noile termene ale lucrărilor

În imagine este prefectul Gheorghe Vuşcan la începerea inspecţiei la Liceul Teoretic Avram Iancu

În curtea Şcolii Agârbiceanu, ieri dimineaţa, erau utilaje şi materiale

La parterul Şcolii Ion Agârbiceanu se lucrează de zor

Aşa arăta ieri dimineaţă curtea Şcolii Ion Agârbiceanu

Gheorghe Vuşcan a fost curios să vadă orice colţişor al Liceului Eminescu

Aşa arăta ieri dimineaţă curtea Liceului Mihai Eminescu
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Data alegerilor va fi  

anunţată cât mai curând, 

a declarat miercuri pur-

tătorul de cuvânt al 

Guvernului, Liviu Iolu, 

precizând că există dis-

cuţii între premierul 

Dacian Cioloş şi liderii 

partidelor politice pe 

marginea datei scrutinu-

lui parlamentar, fi ind 

luate în calcul zilele de 

27 noiembrie, 4 decem-

brie şi 11 decembrie.

„Premierul a discutat cu 

liderii partidelor politice des-

pre data alegerilor. Nu este 

luată încă o decizie, încă se 

discută cu liderii partidelor 

politice. Data alegerilor va 

fi anunţată cât mai curând, 

dar nu a fost luată încă o 

decizie cu privire la aceas-

tă dată. (...) Prim-ministrul 

mi-a confirmat că există dis-

cuţii cu liderii partidelor”, 

a afirmat Iolu, după şedin-

ţa de Guvern.

Întrebat dacă variante 

sunt datele de 27 noiembrie, 

4 decembrie şi 11 decembrie 

pentru organizarea alegeri-

lor generale, Iolu a răspuns 

că toate aceste zile sunt lu-

ate în calcul.

„Pentru unele dintre ele, 

cel puţin 27 noiembrie, exis-

tă o problemă de neconsti-

tuţionalitate pe care o ana-

lizează Guvernul în stabili-

rea acestei date. Trebuie să 

se termine mandatele par-

lamentarilor actuali până 

când au loc aceste alegeri”, 

a explicat purtătorul de cu-

vânt al Executivului.

Zilele trecute, reprezen-

tanţii Guvernului au spus 

că poartă negocieri cu lide-

rii partidelor politice pentru 

stabilirea de comun acord a 

datei organizării alegerilor 

parlamentare, Executivul în-

clinând spre 11 decembrie.

Potrivit surselor citate, 

Executivul intenţionează să 

emită cât mai repede Hotă-

rârea de Guvern pentru sta-

bilirea datei alegerilor par-

lamentare, deoarece proiec-

tul de ordonanţă de urgen-

ţă pentru suplimentarea nu-

mărului secţiilor de votare 

pentru românii din străină-

tate conţine termene expre-

se care se raportează la da-

ta alegerilor.

Data alegerilor, încă incertă

Vicepremierul Vasile 

Dîncu a declarat că par-

tidele politice au adus în 

sistemul de administra-

ţie publică incompetenţă 

şi oameni nepregătiţi 

pentru funcţie, fapt care 

nu se va mai întâmpla 

deoarece va exista un 

trunchi al statului de 

funcţionari.

„Avem în primul rând o 

problemă cu faptul că parti-

dele politice au (...) adus în 

sistem incompetenţă, oameni 

nepregătiţi. Nu problema că 

un partid vine la guvernare 

şi-şi face proiectul lui de gu-

vernare, ci faptul că a adus 

oameni care nu erau pregă-

tiţi pentru funcţie. Nu se va 

mai putea face asta. Vom re-

construi funcţia de inspec-

tor superior, inspector de stat 

(...) De exemplu, un partid 

vine la guvernare, vine cu 

un proiect de guvernare, evi-

dent că acest proiect trebu-

ie să-l poată urmări, dar pe 

de altă parte vom avea (...) 

un trunchi al statului de func-

ţionari care nu se mişcă din 

sistemul de stat”, a spus Dîn-

cu, la un post de televiziu-

ne întrebat cum va fi  reali-

zată depolitizarea în admi-

nistraţia publică.

Dîncu a mai spus că exis-

tă în prezent „o mare ipocri-

zie”, unii dintre membrii de 

partid fi ind transformaţi pes-

te noapte în prefecţi. „În mo-

mentul ăsta este o mare ipo-

crizie (...) Peste noapte, pe 

unii din membrii de partid 

i-am transformat în prefecţi 

(...) Şi am spus că s-a lepă-

dat de partid, s-a lepădat de 

Satana, ca să spunem aşa, şi 

dintr-odată a devenit pur. 

Aşa ceva nu se va putea în-

tâmpla, pentru că cei care 

lucrează în funcţia publică 

şi (...) vor fi  reprezentanţii 

statului, aceia nu vor putea 

să facă politică, aşa se în-

tâmplă peste tot în lume. În 

schimb, ceilalţi intră într-un 

sistem în care vin şi pleacă 

odată cu guvernarea. Adică 

nu mai există discuţiile as-

tea continue legate de sine-

curi. Ce facem cu sinecuri-

le, le lăsăm în sistem în con-

tinuare? Le lăsăm dacă sunt 

foarte buni specialişti”, a mai 

afi rmat Dîncu.

Un nou atac dur al tehnocraţilor 
la adresa politicienilor

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

După liberali, şi 

UDMR-iştii clujeni îşi 

„bat în cuie candidaţii” 

pentru alegerile parla-

mentare. 31 august este 

data până la care repre-

zentanţii UDMR Cluj 

mai pot să îşi depună 

intenţia de a candida la 

alegerile parlamentare.

UDMR-iştii clujeni aspiră 

la trei fotolii în Legislativul 

României, adică mai multe 

decât în prezent. Printre nu-

mele care fi gurează pe lista 

UDMR Cluj se regăsesc lide-

rul organizaţiei judeţene, 

consilierul local Csoma Bo-

tond, senatorul Laszlo Atti-

la şi Hegedus Csilla. „Ne do-

rim trei fotolii de parlamen-

tari, două la Camera Depu-

taţilor şi unul la Senat. Eu 

mi-am depus intenţia de a 

candida la Camera Deputa-

ţilor, unde şi-a depus aceas-

tă intenţie şi doamna Hege-

dus Csilla. Data limită este 

31 august, iar după aceea va 

urma un vot pentru ordinea 

pe listă”, a declarat Csoma 

Botond, liderul UDMR Cluj.

Mate Andras, 
un pas în spate

De pe lista pentru Parla-

ment lipseşte actualul depu-

tat Mate Andras, care a de-

cis să nu mai candideze. Ma-

te Andras, liderul grupului 

UDMR din Camera Deputa-

ţilor, a anunţat recent că se 

retrage din viaţa politică.

„Am împlinit 20 de ani 

vechime în politică. Am în-

ceput în 1996, am fost pa-

tru ani consilier local şi sunt 

de 12 ani în Parlament. Am 

luat decizia să îmi schimb 

activitatea şi să nu mai can-

didez pentru un nou man-

dat de deputat. Mă retrag 

din politică, urmând să mă 

dedic familiei şi carierei de 

avocat. Rămân lider al gru-

pului UDMR din Camera De-

putaţilor până la sfârşitul 

mandatului şi rămân şi sim-

plu membru al UDMR. Nu 

mai vreau nicio funcţie, nici 

în UDMR, nici în Parlament 

şi nici altundeva”, a menţi-

onat Mate Andras.

El a mai spus atunci că pro-

pune ca pentru alegerile par-

lamentare, în judeţul Cluj „can-

didaţii UDMR să fi e aleşi în 

urma unor pre-alegeri la care 

să participe toţi maghiarii, nu 

să fi e desemnaţi candidaţi de 

către o sută de oameni din-

tr-un for de conducere”.

Secretomanie la PSD

Singurii care nu au anun-

ţat niciun nume oficial pen-

tru parlamentare până acum 

sunt social democraţii clu-

jeni. În prezent, PSD Cluj a-

re trei parlamentari- doi de-

putaţi (Aurelia Cristea şi 

Cornel Itu) şi un senator-Ale-

xandru Cordoş, însă rămâ-

ne de văzut care dintre aceş-

tia se va mai regăsi pe lis-

tă, având în vedere că unii 

dintre ei au o imagine „şi-

fonată”. Senatorul Alexan-

dru Cordoş este judecat 

într-un caz de corupţie, iar 

Aurelia Cristea a ieşit şifo-

nată după ce a fost retrasă 

din cursa pentru alegerile 

locale, fiind înlocuită cu Oc-

tavian Buzoianu pe ultima 

sută de metri.

De altfel, Aurelia Cristea 

a anunţat în urmă cu două 

săptămâni că nu intenţio-

nează să candideze pentru 

încă un mandat la Parlamen-

tul României. Un nume aflat 

tot mai des pe buzele tutu-

ror este cel al noului lider 

al PSD Cluj, Horia Nasra.

Criteriul pe care noul li-

der al PSD Cluj îl are în ve-

dere este cel al meritocraţi-

ei. Între timp însă social de-

mocraţii au început reorgan-

zările. PSD-iştii clujeni au 

anunţat încă de luna trecu-

tă că vor reorganiza câteva 

filiale din judeţ, printre ca-

re cea de la Câmpia Turzii 

şi Huedin.

Liberalii au anunţat şi ei 

câteva nume pentru alegeri, 

primul pe listă fi ind la Came-

ra Deputaţilor Adrian Oros, 

iar la Senat Marius Nicoară.

La câte fotolii de parlamentar 
visează UDMR-iştii clujeni
UDMR-iştii clujeni mai au la dispoziţie doar câteva zile pentru a-şi exprima intenţia de a candida la parlamentare.

UDMR-iştii clujeni aspiră la trei fotolii în Legislativul României
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Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Poveştile despre Cluj 

spun că Biblioteca 

Lucian Blaga din centrul 

oraşului este bântuită de 

două fantome. O tânără 

de 20 de ani şi un bibli-

otecar bătrân „citesc” 

cărţile vechi din biblio-

tecă.

Biblioteca Centrală Uni-

versitară „Lucian Blaga” din 

Cluj este una dintre cele mai 

vechi şi mai importante bi-

blioteci universitare din Ro-

mânia, cu colecţii valoroa-

se, cuprinzând cărţi foarte 

rare. Biblioteca dispune de 

55 de săli de lectură şi o ca-

pacitate de 2100 locuri pen-

tru cititori în sediul central 

şi în filiale.

„Clădirea Bibliotecii Lu-

cian Blaga a fost ridicată în-

tre 1906-1908, extinsă în 

1960 şi ar avea nevoie de 

extindere şi acum”, a spus 

profesorul de istorie Vladi-

mir-Alexandru Bogosavlie-

vici.

Profesorul de istorie a po-

vestit, în cadrul unui tur 

ghidat, despre legenda care 

spune că în Biblioteca Lu-

cian Blaga există fantoma 

unei tinere de 20 de ani.

„Aici avem două poveşti 

frumoase. Holurile acestei 

biblioteci sunt bântuite de 

stafii. Prima spune că fiica 

Charlottei Veszeleny, căsă-

torită Bethlen, numită Ana, 

studentă fiind, a murit la 

vârsta de 20 de ani de o boa-

lă incurabilă. Martorii, bi-

bliotecarii şi nu numai spu-

neau că noaptea se aud zgo-

mote şi este duhul acestei 

studente”, a menţionat Vla-

dimir Bogosavlievici.

De asemenea, tot în in-

teriorul bibliotecii ar fi şi 

fantoma unui bibliotecar bă-

trân.

„Mai este o poveste a unui 

bibliotecar mai bătrân, ca-

re în Primul Război Mondi-

al a fost chemat la oaste, 

deşi baremul vârstei era des-

tul de ridicat. Se pare că a 

fost împins din invidie de 

către directorul de atunci al 

instituţiei şi nevrând să par-

ticipe la conflagraţie, Joszef 

s-a sinucis şi lumea spune 

că duhul său bântuie în bi-

bliotecă”, a povestit Vladi-

mir Bogosavlievici.

Fantomele de la Biblioteca Centrală Universitară

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Locul actualei catedrale 

ortodoxe din Cluj găzduia 

acum 100 de ani un parc 

„sărăcăcios”, în care ado-

lescenţii din zonă încin-

geau câte o miuţă de câte 

ori aveau ocazia. Într-um 

volum mai puţin cunoscut 

publicului larg, 

„Fragmentarium clujean”, 

scriitorul Horia Stanca 

povesteşte cum bătea min-

gea alături de ceilalţi puşti 

într-un parc auster, ce per-

mitea desfăşurarea jocului 

la o singură poartă. Totul 

se petrecerea acum aproa-

pe 100 de ani, în 1922.

Catedrala mitropolitană or-

todoxă din Cluj este astăzi un 

simbol al oraşului şi al Transil-

vaniei, dominând actuala Pia-

ţă Avram Iancu, însă până în 

1923, când lucrările au început, 

peisajul era cu totul altul.

Născut la Vulcan, Hune-

doara, fi u al preotului Sebas-

tian Stanca şi frate al cunos-

cutului scriitor Radu Stanca 

– al cărui nume îl poartă Tea-

trul Naţional din Sibiu – Ho-

ria Stanca ajunge alături de 

familia sa la Cluj în 1922, pe 

când avea doar 13 ani, într-o 

perioadă când numeroase 

personalităţi din vechiul re-

gat iau drumul oraşului tran-

silvan. Scriitorul îşi notează 

amintirile din Cluj, unde avea 

să termine şi Dreptul şi să 

înceapă o carieră de publi-

cist, în cartea “Fragmenta-

rium clujean”, apărută în 

1987 la editura Dacia. Chiar 

dacă are şi vădite accente 

patriotice, textul aduce în 

atenţie fragmente interesan-

te din viaţa Clujului interbe-

lic, prin intermediul perso-

nalităţilor evocate.

Fotbal la o poartă

Născut în 1909 Horia Stan-

ca îşi publică volumul de me-

morii la aproape 80 de ani, 

dar amintirile trăite pe când 

avea doar 13 ani sunt foarte 

vii. O parte dintre acestea le-a 

trăit pe locul unde în prezent 

tronează catedrala mitropoli-

tană ortodoxă: “La vârsta a-

ceea, locuind în plin centrul 

oraşului, pe actuala stradă 6 

Martie, atunci Iuliu Maniu (de-

numirea pe care o are şi în 

prezent, n.red.), la nr.31, bă-

team mingea în parcul sără-

căcios pe locul căruia s-a ri-

dicat mai târziu măreaţa ca-

tedrală românească rămasă 

până azi neterminată”, îşi 

amintea scriitorul în 1987. Zo-

na, austeră, nu le oferea puş-

tanilor prea mult spaţiu de 

desfăşurarare: “În parcul de 

atunci nu prea era loc să for-

măm două echipe pentru fot-

balul abia intrat în modă şi 

jucam la o singură poartă. 

«Poarta» o forma un bloc 

enorm de piatră în mijlocul 

căreia mai stăruia o placă 

amintitoare a vizitei făcută 

cândva oraşului de împără-

teasa, dacă mi-amintesc bine, 

Maria Terezia a Austriei”, po-

vesteşte memorialistul.

Catedrala, începută 
la 1923

Activităţile descrise de 

Stanca şi datate în 1922 aveau 

cu siguranţă „tradiţie” boga-

tă, întrucât zona actualei Pie-

ţe Avram Iancu servise drept 

parc începând cu câteva de-

cenii înainte. În schimb, 

într-un an platoul avea să îşi 

înceapă o nouă transforma-

re. În toamna lui 1923 iau 

startul lucrările de construc-

ţie ale catedralei, iar piatra 

de temelie este pusă pe 7 oc-

tombrie, într-o festivitate la 

care ia parte şi prinţul moş-

tenitor Carol al României şi 

primul ministru Ion I. C. Bră-

tianu. Solicitarea de constru-

ire a catedralei venise încă 

din 1919, din partea episco-

pului Nicolae Ivan, care a 

cerut Primăriei clujene ce-

darea terenului din faţa Tea-

trului Naţional pentru ridi-

carea edifi ciului. Sfi nţirea ca-

tedralei au avut loc în 5 no-

iembrie 1933, fi ind prezenţi 

atât patriarhul României, Mi-

ron Cristea, cât şi regele Ca-

rol al II-lea şi prinţul moşte-

nitor Mihai. Catedrala epi-

scopală devine arhiepisco-

pală în 1973 şi mitropolita-

nă din 2006.

Fost câmp de instrucţie

Actuala Piaţă Avram Iancu 

are un istoric bogat: până în cea 

de-a doua parte a secolului XIX 

rol de camp de instrucţie pen-

tru soldaţi, păşune şi târg de vi-

te şi de lemne, conform datelor 

din Biblioteca Digitală BCU. În 

cea de-a doua jumătate a seco-

olului XIX piaţa a fost regândi-

tă, în cadrul unui proiect de con-

strucţie a două pieţe, una la nord 

şi una la sud, una în prelungi-

rea celeilalte. Piaţa din sud es-

te actuala Piaţă Ştefan cel Ma-

re din Cluj Napoca în timp ce 

Piaţa Avram Iancu reprezintă 

vechea piaţă din Nord. A fost 

denumită iniţial EMKE (abrevi-

ere a Societăţii Culturale a Ma-

ghiarilor din Transilvania), du-

pă care Bocskay (după Ştefan 

Bocskay, fost principe al Tran-

silvaniei), Cuza Vodă între 1923 

şi cel de-al Doilea Război Mon-

dial, cănd autorităţile i-au dat 

numele de Hitler, iar apoi Ma-

linovski, după numele mareşa-

lului sovietic.

A trecut la numele Piaţa Vic-

toriei în timpul comunismului, 

până în anul 1993, când a pri-

mit numele actual.

„Primul monument 
de după Unire”

Catedrala ortodoxă a fost 

primul monument din Arde-

al care a reprezentat o con-

cretizare a Unirii românilor 

din 1918, subliniază preotul 

Bogdan Ivanov, purtătorul 

de cuvânt al Mitropoliei Clu-

jului. O bună bucată de vre-

me cele patru turle din jurul 

cupolei au răms netermina-

te şi au fost fi nalizate în 2000, 

după instalarea arhiepisco-

pului Bartolomeu Anania, 

devenit ulterior mitropolit, a 

subliniat Bogdan Ivanov.

foto: Piața Avram Iancu în jurul 
anului 1900

De la teren de miuţă la catedrală
Înainte de a găzdui actuala catedrală, Piaţa Avram Iancu a servit drept loc de miuţă pentru puştii din zonă.
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Despre Delta Dunării 

toată lumea ştie că este 

una dintre cele două mari 

delte ale Europei, dar des-

pre a 10-a „deltă” a 

Europei nu se ştie mare 

lucru.

Fie că ajungi în Delta Ar-

dealului pe Drumul European 

E576 din Cluj la Gherla, prin 

Apahida, Jucu şi Bonţida, în 

total 60 de kilometri, fi e că ur-

mezi un traseu mai pitoresc, 

pe asfaltul crăpat al Drumului 

Judeţean D109, din Cluj, prin 

Apahida, Jucu de Sus, Viştea, 

Coasta, fi e că, în prima vari-

antă faci dreapta la Gherla, fi e 

că, în varianta a doua te duci 

spre Săcălaia, tot acolo ajungi: 

în Delta Dunării, ai zice, du-

pă peisajul care ţi se aşterne, 

ca o ilustrată, în faţă. Cât vezi 

cu ochii – stuf plutitor. Ascuns 

între dealuri, la marginea co-

munei Sic, Lacul Ştiucii se în-

tinde pe 22 de hectare, este cel 

mai adânc lac natural cu apă 

dulce din Transilvania, deşi 

format pe locul unei mine de 

sare care a aparţinut romani-

lor, scrie Jurnalul Naţional. 

Specialiştii explică acest para-

dox prin faptul că, în sute de 

ani, după ce fundul lacului a 

fost acoperit de pământ şi plan-

te, sarea din zăcământ a fost 

izolată.

Fireşte că lacul are poves-

tea lui. Pe vremea când era în-

că sărat, a înghiţit în apele sa-

le o aşezare romană. Uneori, 

dacă priveai atent, ai fi  putut 

să vezi acoperişul bazilicii scu-

fundate. Era un fel de Atlanti-

dă sui-generis, care atrăgea 

înotătorii în adâncurile ei. Îno-

tătorii nu s-au mai întors, iar 

turnurile bazilicii nu se mai 

văd de mult, de mulţimea pla-

urilor. Oamenii numesc minu-

nea aceasta, strania rezervaţie 

naturală, Delta Ardealului.

Legendei cu aşezarea din 

adânc i-au luat locul alte le-

gende, ale pescarilor, cu ştiuci 

de trei metri şi somni uriaşi, 

cât somni cât camioanele, ba 

chiar şi câţiva monştri, loch-

neşi de-ai locului. Dincolo de 

legende, vegetaţia şi fauna sunt 

fabuloase, unice în lume.

Cele peste o sută de specii 

de păsări pot fi  urmărite din-

tr-un turn de lemn 

(„birdwatching” este un 

“sport” drag mai ales occiden-

talilor): ereţi, stârci, raţe, lă-

cari (numiţi şi privighetori de 

stuf), cufundari, buhai de bal-

tă, lişiţe, nagâţi, cânepari, pi-

ţigoi. Pescarii pot da mai ales 

la ştiucă – din belşug, în la-

cul care îi poartă numele – 

dar şi la crap, caras, lin, plă-

tică. Însă doar din barcă şi eli-

berându-şi captura, după ce 

se fotografi ază cu ea. Dacă 

drumurile până la Sic sunt în-

că proaste, când ai ajuns aco-

lo te răsplătesc pentru oste-

neală nu doar peisjul unic pe 

planetă, ci şi pensiunile co-

chete, şi oamenii cu tolba pli-

nă de poveşi. Turistul va afl a 

că satul acesta din Delta Ar-

dealului a fost oraş pe vremea 

lui Matei Corvin, devenind 

din nou sat, după anul 1800, 

când s-a închis ultima mină 

de sare, Ocna Albastră. Po-

veşti din Transilvania, spuse 

în foşnet de stuf…

Delta Ardealului – o ciudăţenie a naturii

Ieri a fost o zi specială 

pentru un sat din Cluj! 

De trei secole, oamenii îşi 

amintesc de invazia tăta-

rilor care au mai lăsat în 

viaţă doar o mână de 

oameni. În semn de 

doliu, localnicii au 

îmbracat straiele popula-

re moştenite din bătrâni 

şi au postit, consumând 

doar porumb fi ert până la 

apusul soarelui.

Locuitorii comunei Sic, din 

judeţul Cluj, au participat, ieri, 

la trei slujbe la biserică şi au 

ţinut post, mâncând doar po-

rumb fi ert, pentru a comemo-

ra invazia tătară a localităţii 

din 1717, când doar o sută de 

localnici au scăpat cu viaţă.

Sătenii din Sic au şi un 

port special, pe care îl îm-

bracă cu mare mândrie, mai 

ales în această zi. Bărbaţii 

poartă cizme înalte, panta-

loni negri, veste albastre şi 

pălării de paie, iar femeile 

au fuste şi veste negre la ca-

re îmbracă cămăşi albe cu 

mâneci largi, plisate ca un 

acordeon. Mânecile acestea 

ajung să arate aşa după ce 

au fost modelate cu multă 

răbdare cu un fi er de călcat. 

De asemenea, în acest port 

tradiţional femeile respectă 

şi un cod al culorilor, care 

poate fi  descifrat din fl orile 

cusute pe fuste – rozul şi ro-

şul este destinat celor tine-

re, iar cele mai în vârstă poar-

tă decoraţii de un roşu mai 

stins sau grena. Multe din-

tre costumele acestea tradi-

ţionale sunt moştenite din 

moşi-strămoşi.

În fi ecare an, în 24 august, 

sătenii ţin post şi mănâncă 

porumb fi ert, comemorând, 

astfel, invazia tătarilor în lo-

calitate, din anul 1717, când 

doar o sută de persoane au 

scăpat cu viaţă.

Preotul paroh, Sallai Mar-

tin, a declarat, ieri, că locui-

torii comunei iau în serios 

evenimentele petrecute în ur-

mă cu 299 de ani.

„Luăm foarte în serios ce 

s-a întâmplat în 1717, când o 

hoardă de tătari a intrat în Sic, 

şi a omorât foarte mulţi să-

teni şi a luat prizonieri. Au 

scăpat cu viaţă circa o sută 

de persoane care au trebuit, 

ulterior, să reclădească loca-

litatea. Pentru ca astfel de tra-

gedii să ocolească Sicul, îna-

intaşii noştri au hotărât ca zi-

ua de 24 august, ziua Sfântu-

lui Bartolomeu, să fi e come-

morată cu post şi trei slujbe 

la biserică unde oamenii se 

roagă. În această zi, sătenii 

beau apă şi mănâncă porumb 

fi ert”, a spus Sallai.

Fiecărei uliţe din sat îi es-

te dedicată o anumită intrare 

în biserică, iar sătenii, care se 

cunosc de mici, se aşează la 

rând după data naşterii, în şi-

rul format în faţa uşilor din 

lemn greu, aşteptând să îşi ia 

locul pe una dintre băncile di-

năuntru. Biserica lor, veche 

de aproape 700 de ani, este 

în această zi locul principal 

de întâlnire.

O săteancă din Sic a venit 

la biserică împreună cu cele 

două nepoate ale sale, toate 

trei fi ind îmbrăcate în portul 

popular tradiţional.

„E foarte important pentru 

noi, sicanii, să păstrăm tradi-

ţia, nu mâncăm până la amia-

ză şi, apoi, mâncăm de post 

şi ne îmbrăcăm în costumele 

populare. Costumul l-am moş-

tenit de la mama, care l-a moş-

tenit de la bunica, iar eu le-am 

făcut şi nepoatelor. Aşa se pur-

ta şi acum 300 de ani, când au 

venit tătarii şi aşa purtăm şi 

acum”, a spus Szegedi Sara.

O altă localnică, Nagy 

Zsuzsa, în vârstă de 84 de ani, 

a fi ert acasă porumb într-o oa-

lă, ca să îi ajungă întreaga zi.

„Aşa ştiu de la bunici şi 

părinţi că ţinem post, aşa du-

cem şi noi mai departe tradi-

ţia. Am doi copii, o fată la 

Cluj şi un băiat la Miercurea 

Ciuc, care şi el ţine post, aco-

lo, în fi ecare an, în ziua de 24 

august”, a spus femeia.

În cadrul celei de-a doua 

slujbe ofi ciată la biserică, pre-

otul paroh a citit istoria zilei 

şi a evenimentelor care au 

avut loc în anul 1717.

Evenimentele care se orga-

nizează la Sic în fi ecare an în 

această zi sunt un prilej de a 

mai asculta o dată povestea 

masacrului din 1717, precum 

şi faptul că supravieţuitorii au 

găsit puterea de a reface co-

munitatea. Ziua se încheie 

apoi în voie bună, oamenii în-

torcându-se acasă pentru a 

petrece restul zilei în familie.

Comemorare după 299 de ani
Legenda comunei Sic din Judeţul Cluj, păstrată vie și azi de localnici, începe din 24 august 1717 cu o invazie 
a tătarilor care a luat ostatici pe aproape toţi membrii comunităţii.

Sătencele din Sic au mers la biserică în straie populare pentru a celebra 299 de ani de la invazia tătarilor
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32 de cercetători din 8 ţări 

din Europa au venit ieri la 

Vultureni pentru a vedea 

ceea ce la ei acasă este pe 

cale de dispariţie: fl uturi, 

plante rare sau diverse 

insecte. Practic – natura – 

cum a lăsat-o Dumnezeu. 

„Este ceva excepţional”, 

crede un cercetător neamţ. 

„Astfel de locuri sunt foarte 

rare şi în centrul Europei 

mai sunt doar câteva”, con-

sideră germanul.

Mai mulţi cercetători, per-

sonalităţi în domeniul protec-

ţiei naturii şi ecologiei cultura-

le, din mai multe ţări europe-

ne, printre care Elveţia, Spania, 

Germania, Franţa sau Bulgaria 

au vizitat localitatea Vultureni, 

cunoscută pentru biodiversita-

tea de care se bucură.

Ei au rămas uimiţi când au 

văzut în realitate că ce auzeau 

şi citeau prin articole ştiinţi-

fi ce despre natura virgină din 

Transilvania chiar există.

„România, respectiv Transil-

vania, are cu siguranţă cele mai 

bine conservate peisaje cultura-

le din Europa la ora actuală. 

Workshopul pe care l-am orga-

nizat se afl ă în aceste zile la Vul-

tureni, unde datorită foartei bu-

ne colaborări pe care o avem cu 

primarul de aici şi comunitatea 

locală de aici ne-am putut da 

seama în ultimii trei-patru ani 

de valoarea naturală ecologică 

şi socioculturală a acestei zone. 

Ca să dovedim Europei prin cu-

vintele altora, adică ambasado-

rii noştri să fi e aceşti străini, am 

adus din cele 8 ţări reprezen-

tanţi la acest workshop. Ei se 

vor lămuri şi vor vedea cu ochii 

lor ceea ce noi le spunem de 

câţiva ani încoace că la noi în 

Transilvania ceea ce doresc ei 

să conserve în întreaga Europă 

există pe viu. Şi nu trebuie să 

investim bani ca să ne reîntoar-

cem la formele acelea cultura-

le, naturale, sănătoase pentru 

umanitate, noi le avem încă re-

ale. I-am adus aici pentru că se 

conservă probabil cel mai fru-

mos peisaj cultural natural din 

Europa”, a spus profesorul uni-

versitar dr. Laszlo Rakosy, de la 

Facultatea de Biologie şi Geolo-

gie, Departamentul de Ecologie.

Cercetătorii străini, 
uimiţi de ce avem noi

Martin Wiemers, cercetător 

la UFZ – Helmholtz Centre for 

Enviromental Research (n.red.: 

centru de cercetare a mediu-

lui) din Halle din Germania a 

rămas profund impresionat de 

biodiversitatea din Vultureni.

„Este foarte uimitor locul. 

Este foarte multă diversitate. 

Pentru mine, spre exemplu, eu 

sunt specialist în domeniul fl u-

turilor. Aici este o zonă cu o 

foarte mare biodiversitate. Este 

ceva excepţional. Pentru noi, 

chiar am vorbit împreună cu co-

legii mei, ceea ce aveţi voi aici 

era ceva comun în Europa. Dar 

acum astfel de locuri sunt foar-

te rare şi practic în centrul Eu-

ropei sunt doar câteva în care 

mai există aşa ceva. Din păca-

te, anumite specii dispar sau 

sunt pe cale de dispariţie pen-

tru că zone ca acestea sunt tot 

mai mici. Ceea ce este aici se 

datorează totul managementu-

lui la scară mică, nu prea in-

tens, numai tradiţional, fără sub-

stanţe artifi ciale. Sunt îngrijorat 

că astfel de medii ar putea să 

dispară, chiar au început să dis-

pară, şi am putea să pierdem a-

ceastă biodiversitate. Sper ca oa-

menii să aprecieze astfel de lo-

curi şi să le susţină”, a spus 

Martin Wiemers.

Promovează turismul 
rural. Şi au reuşit

Locuitorii comunei încearcă 

să promoveze un altfel de tu-

rism. Nu cel obişnuit, ci unul 

de tip nou: turismul rural. Pri-

marul Vultureniului susţine că 

de când a deschis Centrul de 

Informare Turistică în comună 

în luna aprilie a acestui an nu-

mărul turiştilor este în creştere.

„Noi ceea ce vrem să pu-

nem în valoare este zona şi fru-

museţile naturale. Facem par-

te din zona din sit Natura 2000. 

Vrem să promovăm un alt tip 

de turism. Cine doreşte să va-

dă cum zboară o pasăre, cum 

se rupe o creangă, cum cresc 

încă în mod tradiţional anima-

lele în zona noastră, cum tre-

ce o căruţă pe stradă, deci vrem 

să ne întoarcem la natură şi la 

ce a lăsat Dumnezeu pe aceas-

te meleaguri şi peste această 

zonă natura aşa cum este ea. 

Am creionat nişte trasee, iar ci-

ne vine la Centrul de Informa-

re Turistică poate să le vadă şi 

va fi  îndrumat: fi e spre o peş-

teră, fi e o pădure, fi e o zonă li-

beră de betoane şi de ceea ce 

înţelegem noi că este civiliza-

ţie. De când am deschis acest 

punct de informare turistică am 

avut nenumăraţi vizitatori. Sunt 

tineri de la oraş, unii vin cu bi-

cicletele, alţii vin cu maşinile, 

şi le place să viziteze zona noas-

tră”, spune primarul comunei 

Vultureni, Eugen Mureşan.

Promovarea localităţii a şi 

dat rezultate. O importantă com-

panie de IT din Cluj-Napoca 

s-a arătat interesată de zonă. A 

venit cu un întreg departament 

şi a plantat pomi pe o parcelă 

oferită de Primărie.

„Am fost deosebit de încân-

tat când într-o sâmbătă toată lo-

calitatea a prins viaţă. Ei au 

plantat pomii, noi le-am oferit 

teren. Noi le-am făcut lor o ofer-

tă ca din suprafaţa de teren ca-

re este deţinută de Primărie să 

le închiriem o suprafaţă în care 

ei să-şi poată petrece timpul li-

ber şi să o amenajeze aşa cum 

cred ei, respectând regulile de 

agromediu. Ei vin acum în con-

tinuare. Colaborăm bine cu ei. 

Ba mai mult decât atât au aju-

tat şi familii nevoiaşe din comu-

nă. Au construit locuinţe pen-

tru o familie cu mai mulţi co-

pii. Într-un cuvânt acest tip de 

turism pe care vrem noi să-l pro-

movăm are succes şi se găsesc 

oameni care răspund la chemă-

rile noastre. Este un turism ru-

ral. Noi nu ne putem mândri cu 

monumente prea multe, cu ho-

teluri, cu gresie, cu faianţă sau 

cu alte minuni, ne putem mân-

dri cu ceea ce a lăsat Dumne-

zeu pe aceste plaiuri, cu frumu-

seţea naturii, şi asta încercăm 

să scoatem în evidenţă”, a pre-

cizat Eugen Mureşan.

De asemenea, o familie tâ-

nără şi-a cumpărat 35 de hec-

tare de teren în Vultureni şi 

s-au mutat de la oraş la ţară. 

Familia Gozman încearcă în 

acest fel să reînnoade modul 

de viaţă pe care l-au avut bu-

nicii lor, dar folosind tehnolo-

gia din zilele noastre. „Le-a 

plăcut natura, mediul în care 

se trăieşte şi frumuseţea în ca-

re se trăieşte. Ei îndeamnă pe 

internet şi alţi tineri şi promo-

vează modul de viaţă pe care 

l-au avut bunicii şi părinţii noş-

tri”, a concluzionat primarul .

Noi avem ce occidentalii 
nu au: natura virgină

Profesorul Laszlo Rakosy de 

la Departamentul de Ecologie 

susţine că în ţările din fostul 

bloc sovietic este nevoie de pu-

ţină educaţie pentru că noi avem 

ceea ce ţările occidentale nu 

au: natura adevărată, neatinsă 

încă de civilizaţie.

„La noi în ţară, ca şi în aproa-

pe în toaţe ţările din fostul bloc 

sovietic, este nevoie de un pic 

de culturalizare spre această di-

recţie. Oamenii încă nu sunt 

conştienţi de bogăţiile pe care 

le au lângă ei, în jurul lor. Toţi 

ne uităm acum spre marile ca-

pitale sau locurile cunoscute din 

punct de vedere turistic, care 

sunt renumite din punct de ve-

dere turistic. Dar ştim şi acest 

lucru că turismul are un reviri-

ment (n.red.: schimbare brus-

că în bine; înviorare). În ultimii 

zece ani foarte mulţi oameni şi 

din ce în ce mai mulţi turişti din 

Europa, dar şi din Statele Uni-

te sau din Japonia se orientea-

ză nu spre atracţiile cum ar fi  

Paris, Londra sau Tokyo, ci vin 

spre turismul acesta apropiat 

spre natură. Iar România are cu 

siguranţă cel mai mare potenţi-

al, din Europa cel puţin, pentru 

acest tip de turism. În plus avem 

siguranţa şi liniştea. Peisajele 

noastre şi societatea noastră nu 

este tulburată de ameninţări te-

roriste. Din ce în ce mai multă 

lume din exterior va veni să va-

dă, să simtă şi să guste acest tip 

de turism rural, ecologic şi să-

nătos. Iar pentru locuitorii noş-

tri din oraşele şi comunele noas-

tre este nevoie de puţină edu-

caţie”, a precizat Rakosy.

Cercetătorul german Mar-

tin Wiemers îi dă dreptate pro-

fesorului.

„În vest oamenii sunt sepa-

raţi de natură şi trăiesc în ora-

şe şi vor să aibă totul, dar nu 

văd de unde se trag. Aici este 

o conexiune mai bună între oa-

meni şi natură. Şi acest centru 

este minunat. Oamenii cunosc 

doar animalele mari şi nu mai 

văd animăluţele micuţe sau 

plantele. Aici există aşa ceva”, 

a spus Martin Wiemers, cerce-

tător la UFZ – Helmholtz Cen-

tre for Enviromental Research 

(Centru de cercetare a mediu-

lui) din Halle din Germania.

„Regiunea se dezvoltă”

Acest tip de turism rural es-

te într-o continuă dezvoltare în 

Transilvania, iar localnicii au în-

ceput să înveţe că nu trebuie să 

ai cine ştie ce atracţii turistice, 

ci că şi simplitatea vieţii curate 

de la ţară poate fi  atractivă da-

că este promovată efi cient.

„Fiecare om, copil, adult 

sau vârstnic, să poată să înţe-

leagă şi să înveţe că acest tip 

de turism aduce ceva. Adică 

să poţi să guşti un produs na-

tural, să poţi culege frăguţele 

din poiana din jurul satului, 

să vezi bivolii scăldându-se 

într-o baltă şi apoi să mănânci 

mozzarella făcută în comuna 

Vultureni. Laptele acesta este 

de o calitate excepţională şi 

am dovedit acest lucru deja în 

satele din sudul Transilvaniei 

de vreo zece ani. Regiunea se 

dezvoltă. Este deschisă spre 

turism iar turiştii din Europa 

cunosc aceste zone”, a spus 

profesorul universitar dr. Laszlo 

Rakosy, de la Facultatea de Bi-

ologie şi Geologie, Departa-

mentul de Ecologie.

Acum doi ani de zile Vul-

tureniul a împlinit 700 de ani 

de atestare documentară. În 

localitate există şi un muzeu 

în care sunt exponate foarte 

diverse, începând de la portul 

popular din zonă sau unelte 

tradiţionale folosite de ţărani.

Comoara din Vultureni
Cercetătorii străini au rămas uimiţi când au văzut că în realitate ce auzeau şi citeau prin articole ştiinţifice 
despre natura virgină din Transilvania chiar există.

Zeci de cercetători au vizitat ieri Vultureniul pentru a observa biodiversitatea de care se bucură comuna; 
primarul (foto dreapta) le-a prezentat acestora comuna

Laszlo Rakosy, profesor universitar la Facultatea de Biologie 
şi Geologie, Departamentul de Ecologie

Cercetătorii europeni, întâmpinaţi cu gogoşi, ţuică şi cafea

Toate podoabele sunt realizate manual

La centrul de informare turistică vizitatorii pot vedea oale, 
vase şi haine vechi folosite în trecut de ţărani

Martin Wiemers, cercetător la UFZ – Helmholtz Centre for 
Enviromental Research din Germania
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

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

alizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

PUBLICITATE

Un cutremur foarte 

puternic (de 6,2 de 

grade) a avut loc ieri în 

localitatea Amatrice din 

Italia, la adâncime foar-

te mică. Cel puţin 73 de 

persoane şi-au pierdut 

viaţa şi 150 au fost date 

dispărute.

Ministerul Afacerilor Ex-

terne a precizat că, potrivit 

informaţiilor disponibile, 

printre victimele seismului 

din Italia nu se află cetăţeni 

români, menţionând că o 

echipă din cadrul Unităţii 

de Reacţie Rapidă din Cen-

trala MAE este pregătită să 

se deplaseze în zonă, în ca-

zul în care situaţia o va im-

pune.

Institutul Italian de Geo-

fizică şi Vulcanologie (INGV) 

a declarat că seismul a avut 

epicentrul la o adâncime de 

4,2 kilometri într-o zonă îm-

pădurită din provincia Rie-

ti, menţionează agenţia de 

presă DPA.

Acesta a fost urmat de 

peste 50 de replici, cea mai 

puternică având magnitudi-

nea de 5,4 grade şi fiind în-

registrată la ora 02:33 GMT.

Preşedintele italian Ser-

gio Mattarella a făcut apel 

la cetăţeni să dea dovadă de 

solidaritate, într-un „mo-

ment de durere”, faţă de cei 

afectaţi de seismul puternic 

produs miercuri dimineaţa 

în centrul ţării şi a pledat 

pentru „responsabilitate co-

mună”, transmite DPA.

Autorităţile italiene şi 

Crucea Roşie au mobilizat 

mijloace spre zonele afecta-

te de puternicul seism care 

a lovit centrul Italiei în noap-

tea de marţi spre miercuri, 

relatează EFE.

Asociaţia voluntarilor itali-

eni donatori de sânge a lansat 

apelul de a se dona sânge din 

toate grupurile sanguine.

Membri ai armatei şi ai 

corpului silvic, precum şi 

numeroşi localnici caută po-

sibili supravieţuitori.

Pompierii au semnalat că 

accesul în localitatea Accu-

moli este îngreunat de starea 

şoselelor.

Autorităţile regiunii Lazio 

au semnalat într-un comunicat 

că au fost trimise trei elicopte-

re, precum şi alte mijloace.

Cutremur puternic în Italia
Până la acest moment, printre victime nu se află cetăţeni români.

Cel puţin 73 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 150 au fost date dispărute

Germania îşi pregăteşte 

cetăţenii pentru a face 

faţă unei situaţii de atac 

terorist sau de catastrofă 

naţională, guvernul 

aprobând miercuri o 

nouă strategie de apăra-

re civilă a ţării, prima în 

ultimii mai bine de 20 de 

ani, transmite Reuters.

Strategia, prezentată 

miercuri şi despre care Mi-

nisterul de Interne afirmă 

că nu este legată de o ame-

ninţare iminentă, include 

măsuri de prevenire pentru 

scenarii precum atacuri te-

roriste, cu arme chimice sau 

atacuri cibernetice.

„Planul trasează cadrul 

pentru ajustările necesare 

într-un climat de securitate 

în schimbare şi necesarul 

pentru apărarea civilă şi pro-

viziile de urgenţă”, afirmă 

documentul.

El le recomandă locuito-

rilor să-şi facă provizii de 

apă potabilă pentru cinci zi-

le şi de alimente pentru ze-

ce zile, pentru eventualita-

tea unei crize la nivel naţi-

onal, şi subliniază necesita-

tea unui sistem de alarma-

re mai bun, ameliorarea asis-

tenţei medicale şi a protec-

ţiei clădirilor.

Printre măsurile propuse 

se mai află creşterea fondu-

rilor pentru forţele de poli-

ţie şi interzicerea vălului is-

lamic burqa.

Este sugerată, de aseme-

nea, posibilitatea ca, la ne-

voie, să se reintroducă ser-

viciul militar obligatoriu, la 

care s-a renunţat în 2011. 

Ideea a declanşat însă con-

troverse. „Serviciul militar 

obligatoriu nu trebuie rein-

trodus, nu există niciun mo-

tiv pentru aceasta, este o 

prostie totală”, a declarat 

deputata social-democrată 

Eva Hoegl la postul de ra-

dio rbb. 

Germania îşi pregăteşte cetăţenii 
pentru situaţii de atac terorist
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Anul 2016 a fost unul 

foarte interesant pentru 

domeniul telefoniei.

Jurnaliştii de la playtech.

ro au întocmit o listă cu cele 

mai bune telefoane din 2016 

până în acest moment.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7 

benefi ciază de un display Su-

per Amoled de 5,7 inci, cu o 

rezoluție QHD. De partea de 

procesare se ocupă un proce-

sor Qualcomm Snapdragon 

820, care funcționează alături 

de 4GB RAM și același Andro-

id 6.0.1 Marshmallow care 

există pe majoritatea termina-

lelor de top la ora actuală.

Apple iPhone SE

iPhone 6 și 6 Plus au re-

prezentat un pas uriaș înain-

te pentru cei de la Apple, a-

ceste două telefoane generând 

vânzări de miliarde de dolari 

pentru compania din Cuper-

tino. Prin implementarea unor 

ecrane mai mari decât pe mo-

delele precedente, Apple, pro-

babil pentru prima oară în is-

toria sa, s-a adaptat unui trend 

pornit de către marii rivali de 

la Samsung. 

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge 

vine cu un display ceva mai 

mare decât versiunea standard, 

de 5,5 inch, dar cu aceeași 

rezoluție. Pe partea de proce-

sare, românii vor avea acces 

la modelele cu procesoare 

Exynos 8890, cu opt nuclee. 

Procesorul funcționează în pa-

ralel cu 4GB RAM, iar versiu-

nea de bază va avea 32GB 

RAM. Camerele foto sunt de 

5, respectiv 12MP, cei de la 

Samsung renunțând la senzo-

rul de 16MP, pentru unul de 

rezoluție mai mică, dar consi-

derabil mai bună, în special în 

condiții de lumină scăzută. 

 HTC 10

HTC 10 are un display Su-

per LCD 5 de 5,2 inch cu 

rezoluție QHD. Este moto-

rizat de un procesor Sna-

pdragon 820 și 4GB RAM. 

Spațiul de stocare este de 

32GB și există posbilitatea 

de a crește spațiul printr-un 

card microSD. HTC are un 

acumulator de 3.000 mAh 

care ar trebui să reziste do-

uă zile fără probleme, sen-

zor de amprentă și difuzoa-

re stereo. Camerele foto sunt 

de 12, respectiv 5MP, iar 

ambele dispun de stabiliza-

re optică și cea principală 

este de tip Ultrapixel.

Huawei P9 Plus

P9 Plus are un display de 

5,5 inch și o configurație si-

milară. E foarte compact, fi-

ind cu 5,9 mm mai scurt de-

cât un iPhone 6S Plus și cu 

2,7 mm mai îngust. Bateria 

pe modelul P9 Plus are 3,400 

mAh, pentru a oferi rezul-

tate cel puțin la fel de bu-

ne ca modelul standard (14 

ore de redare video, 9 ore 

de browsing 4G). Huawei 

P9 Plus are și difuzoare ste-

reo, dar și o cameră de sel-

fie-uri de 8MP cu apertură 

mai mare, adică f1.9. 

OnePlus 3

OnePlus 3 este, din toate 

punctele de vedere, un 

smartphone high-end. Este 

construit în jurul unui display 

full HD de 5,5 inch și a unui 

corp metalic unibody. Are un 

procesor Snapdragon 820 și 

6GB memorie RAM, mai mult 

decât toate vârfurile de gamă 

lansate de companiile mari 

anul acesta. Are 64GB spațiu 

de stocare, dar nu dispune de 

un slot pentru card microSD, 

iar camerele foto sunt de 13, 

respectiv 8MP. 

LG G5

Combinația dintre proce-

sorul Snapdragon 820, cei 4GB 

memorie RAM și un panou 

capacitiv foarte bine optimi-

zat, oferă o experiență fără 

cusur. Navigarea în meniu se 

face foarte rapid, la fel și 

schimbul între aplicații.

Cele mai bune telefoane din 2016, înainte de lansarea iPhone 7

O parolă pentru fi ecare – 

conturi de e-mail, conturi 

de social media, 

smartphone-uri, ATM-uri, 

magazine online. Acest 

lucru apasă pe umerii 

multor persoane.

Conform unui studiu re-

alizat de agenţia digitală 

Bitkom, 36% dintre germani 

se simt copleşiţi de numă-

rul de parole.

Un manager de parole aju-

tă la organizarea numeroase-

lor parole şi, în acelaşi timp, 

asigură mai multă securitate.

Un program numit 

Password Manager, uşor de 

utilizat, criptează datele sen-

sibile, cum ar fi numele de 

utilizator şi parolele, într-o 

bază de date de pe hard disk, 

informează techcafe.ro.

Noul modul G Data 

Password Manager memorea-

ză parolele pentru magazine 

online, forumuri şi conturi de 

e-mail. Password Manager a-

pare ca o pictogramă în 

browser, la instalare şi, dacă 

este cazul, salvează fi ecare 

parolă necesară pentru si-

te-urile utilizate pentru acce-

sarea conturilor criptate. Da-

tele sunt criptate şi stocate 

pe hard disk şi doar utiliza-

torul poate avea acces la a-

ceste date, folosind o parolă 

master. Integrarea acestui mo-

dulul reprezintă sfârşitul pa-

rolelor nesigure şi a notiţelor 

de pe fi ţuici de hârtie.

De ce nu este bine 
să avem o singură parolă?

Expertul G Data în secu-

ritatea datelor, Tim Berghoff, 

a oferit patru sfaturi pentru 

securizarea conturilor. El 

pledează în special împotri-

va folosirii aceleaşi parole 

pentru mai multe conturi.

„Motivul este simplu. Da-

că parola utilizată pentru se-

curizarea contului de e-mail 

sau a reţelelor sociale este fu-

rată, un atacator are acces la 

identitatea voastră online. 

Acest lucru este ca şi cum aţi 

pierde o cheie universală ca-

re se potriveşte la toate yale-

le uşilor locuinţei voastre”, 

spune specialistul.

Sfaturi de securitate 
de la G Data

Verificaţi pe site-uri web, 

cum ar fi leakedsource.com 

sau haveibeenpwned.com, 

dacă adresa voastră de e-mail 

sau numele de utilizator a-

par în rezultatele căutării. 

În cazul în care apar, nu in-

traţi în panică. Asta nu în-

seamnă neapărat că cineva 

a abuzat de conturile voas-

tre de utilizator. Cu toate 

acestea, modificaţi parola în 

cauză sau ştergeţi imediat 

contul respectiv dacă aces-

ta nu mai este utilizat.

Instalaţi un manager de 

parole. Principiul este ex-

trem de simplu: generaţi o 

parolă puternică şi suficient 

de complexă, care îndepli-

neşte toate cerinţele, dar ca-

re nu trebuie să fie memo-

rată – programul va face as-

ta în locul vostru.

Creaţi o prezentare gene-

rală şi, dacă este necesar, 

schimbaţi parolele.

Pentru a începe crearea 

unei imagini de ansamblu, 

poate fi de ajutor să alcătu-

iţi o lista cu toate conturile 

şi parolele asociate pe o coa-

lă de hârtie, nu pe compu-

ter. În cazul în care este evi-

dent faptul că aceeaşi paro-

lă este utilizată pentru mai 

multe conturi de utilizator, 

schimbaţi toate parolele.

Totuşi, schimbarea paro-

lelor nu înseamnă adăuga-

rea unor numere consecuti-

ve, de genul Parola1, Paro-

la2, etc. Gândiţi-vă la o no-

uă parolă sau generaţi una 

folosind managerul de pa-

role.

Metode de securitate 
avansate

Aplicaţi autentificarea 

2-factor în cazul în care es-

te posibil.

Opţiunile corespunzătoa-

re sunt numite în mod uzu-

al „a doua fază a conectă-

rii”, „confirmare Login” sau 

similar.

Facebook, LinkedIn, 

Dropbox, Google, PayPal şi 

o serie de alţi furnizori im-

portanţi de servicii oferă a-

ceastă opţiune.

Cum să-ţi organizezi parolele mai bine
Un program criptează informaţiile şi le salvează într-o bază de date, venind în ajutorul utilizatorilor.

Programul Password Manager memorează parolele şi le salvează, astfel că nu mai trebuie să vă simţiţi stresaţi că v-aţi uitat parola

TIM BERGHOFF | 
expert în securitate

 „Motivul este simplu. 
Dacă parola utilizată 
pentru securizarea 
contului de e-mail sau 
a reţelelor sociale 
este furată, un 
atacator are acces la 
identitatea voastră 
online. Acest lucru 
este ca şi cum aţi 
pierde o cheie 
universală care se 
potriveşte la toate 
yalele uşilor locuinţei 
voastre“
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aştept telefoane la 0760-185659. 
(9.20)

APARTAMENTE

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilități, apă, gaz, cu-
rent, telefon, TV cablu  și grădină 
de 33 ari. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-593488. (1.7)

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

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 vin-

de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcții 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
supr. 1066 mp, lângă Kaufl and 
de 3000 mp, 3000 mp și 7500 
mp. Inf. la tel. 0773-756130. 
(1.7)

¤ 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.

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spațiu 
comercial, pe B-dul Eroilor, 60-
80-180-300-800 mp sau pe 

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.

străduță 20 mp, cu 400-500 eu-
ro, între Cinema Victoria și Pre-
fectură. Tel. 0766-239803. (1.3)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
motor în patru timpi de 49 cmc, 
patru viteze, ambreaj semiauto-
mat, pornire la pedală și automa-
tizată, sisteme de alarmă, dispo-
zitiv antifurt. Inf. la telefon 
0723-064864. (1.7)

PIESE AUTO

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
0264-593488. (1.7)

MOBILIER

¤Vând scaune ergonometrice cu 
5 picioare, la preţuri convenabile. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând masă din lemn masiv 
de 8 persoane, lăcuită, cu pi-
cioare din fi er și două bănci cu 
picioare rabatabile, pentru tera-
se, cabane, persoane care au 
casă cu curte. Inf. la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând două canapele extensibi-
le, model vechi, dulap cu două 
uși, dulap pentru haine și lenjerie 
cu furnir, tapiţerie pentru reca-
mier, nou tapiţată. Relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(1.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-

droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (1.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic 
(depărtător) chirurgical din in-
ox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis la om sau ani-
male. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (1.7)

¤ Vând URGENT peste 20 de 
buc. feţe de masă, lucrate manu-
al, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, preţ negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând haine triate, foarte bune 
de purtat la vânzare pieţe. Inf. la 
tel. 0773-756130. (1.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și 2 carpete, preţ ne-
gociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (1.7)

¤ Ieftin! Vând încălţăminte foar-
te bune, sortate, pentru vânzare 
la pieţe și multe alte produse. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. 
(1.7)

¤ Vând trei paltoane bărbătești 
nr. 50-52 și trei de damă cu că-
ciulă de lână nr. 48-50, preţuri 
foarte mici, negociabile. Inf. la 
tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând centrală pentru piese 
sau folosinţă. Aștept telefoane la 
0773-756130. (1.7)

¤ Vând coniac de 47°, la preţul 
de 30 RON și rachiu de 53° la 
preţul de 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând două perechi de role nr. 
36 și 38, din piele, preţ negocia-
bil. Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(1.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, sac 
de dormit și saltea din piele 10 
kg, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(1.7)

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

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

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

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, un colţ 
a fost medaliat, preţ negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stAre bună. Aș-
tept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze 
vechi, insigne românești, fani-
oane, fotbaliști, medalii, deco-
raţii, fotografi i, cer și ofer serio-
zitate. Aștept oferte serioase. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(1.7)
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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“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 

carton (biscuiţi) de bere, suc, apă, 

de preferat mărci de bere româ-

nești, rog oferte serioase. Inf. la 

tel. 0749-174082 (1.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 

români, poze alb/negru și color. 

Aștept oferte serioase. Sunaţi la 

tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-

mânești, poze vechi, insigne co-

muniste, fanioane, fotbaliști, me-

dalii, decoraţii, fotografi i, cer și 

ofer seriozitate. Aștept oferte se-

rioase. Sunaţi la tel. 

0749-174082. (1.7)

DONAŢII

¤ Donez grătar confecţionat din 
fi er forjat. Informaţii la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Ni-
cu)

PIERDERI

¤ Patisbo & Bog SRL-D cu sediul 
în Florești, str. Florilor, nr. 304, 
ap.17, jud. Cluj, 
J12/1035/2016, C.U.I. 
35778839, declar pierdut certi-
fi cat de înmatriculare și certifi -
cate constatatoare emise de 
O.R.C. Cluj. Se declară nule. 
(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.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 

al PROARDEAL S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 

organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea 

imobilului constând în teren + construcţie, situat în 

Cluj-Napoca, str. Sitarilor, nr. 56, jud. Cluj, preţ de pornire: 

359.200 lei (tranzacţia nu e purtătoare de TVA), în data 

de 02.09.2016, in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven, 

nr. 29 A. Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă 

până la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 

0264/432.603
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Post meridian
13:00 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente (live)
16:55 Vorbește corect!
17:00 Rezistenţa prin cultură
18:00 Lozul cel mare (live)
18:30 Magazin World Cup 
Rusia 2018
19:00 Exclusiv în România - 
Weekend în jurul Bucureștiului
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Amintiri din infern
21:30 Amintiri din infern
22:00 Cod pentru crimă
22:55 Vorbește corect!
23:00 Diamante
23:55 Diamante

ANTENA 1

13:00 Observator (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)
16:00 Observator (live)
17:00 FanTastic Show
19:00 Observator (live)
20:00 Observator special (live)
20:30 iUmor
22:30 Demonii lui Da Vinci
23:30 Demonii lui Da Vinci

PRO TV

12:00 Trandafi rul negru (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Inelul
16:00 Lecţii de viaţă
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi
21:30 Recompensă cu bucluc
23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Nimeni nu-i perfect

15:30 Mondenii

16:00 Mondenii

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Milionari de weekend

22:30 La TV

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping (promo)

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

15:45 1001 de nopţi

17:00 Bravo, ai stil!

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Güneș

22:00 Negura

LOOK TV

12:30 Sinteza etapei

13:00 Look de campion

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Fotbal Look (reluare)

16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: CSM Iași - Viitorul 
(reluare)

18:00 Fotbal Look (reluare)

19:00 Casa Poporului (live)

20:30 National Icons (reluare)

21:00 Celebrity

22:00 Protagoniștii etapei 
(reluare)

22:30 Poveștile României 
(reluare)

23:30 Big Boletus

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Căutăm persoane pline de compasiune, dispuse 

să ajute oameni care aleg să trăiască în propria 

casă.

Avem o multitudine de posturi disponibile, 

incluzând schimburi de zi, seară, noapte, precum 

și cele care presupun locuit la domiciliul pacientul.

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

De preferat, candidaţii ar trebui să poată vorbi 

și scrie în lima Engleză, să aibă permis de conducere 

și să fi e sensibili la nevoile altora.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi 

pe Emilian Brad la nr. tel. 00447873 859344 sau 

pe Vicky, prin email la adresa recruitment@

horizonhomecare.co.uk

ANUNŢ PUBLIC

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

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea unui (1) post de GEOGRAF, perioada 
nedeterminata, la biroul Exploatare Lucrari din cadrul 
Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramures

Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa in data de 19 septembrie 2016 ora 10.00
- Proba interviu in data de 21 septembrie 2016 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii:

-  absolvent de studii superioare de lunga durata, 
(Facultatea de Geografi e cu diploma de licenta)

- cunostinte operare PC (Microsoft Word, Excel,)
-  disponibilitate la program fl exibil, participare la actiuni 

specifi ce de gospodarire a apelor in afara orelor de 
program, (in cazul fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase si in cazul actiunilor de gospodarire a apelor)

-  vechime: 0

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str.
Vanatorului nr. 17 sau la Sistemul de Gospodarire a Apelor 
Maramures, Aleea Hortensiei nr. 2, din Baia Mare jud.
Maramures pana la data de 14.09.2016, 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.

Relatii suplimentare la telefon: 0262/225044, birou 
Resurse Umane, SGA Maramures.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Cluj, organizează concurs pentru ocuparea pe durată 
determinată a postului temporar vacant de de șofer I.

Condiții de participare:
- studii medii sau generale;
- permis conducere categoria B și E;
- vechime cel puțin 6 ani.
Concursul se desfășoară în data de 09 septembrie 2016, 

ora 10,oo – proba scrisă, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, Cluj-Napoca, str. Piața 
Mărăști, nr. 1, iar proba practică (traseu) se va desfăașura 
în maxim 4 zile după proba scrisă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului 
privind organizarea concursului, respectiv până la data de 
01.09.2016, orele 16.oo.

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute la art. 3 lit. a) – g) din H.G. 
286/2011 .

Relaţii suplimentare și bibliografi a de concurs, se pot 
obţine la DSVSA Cluj, Cluj-Napoca, str. Piața Mărăști nr. 1, 
tel. 0264 / 447997 int. 248.

Cursuri acreditate pentru coafor
La Ciao Bella Academy punem la dispozitie cele mai 

bune materiale de studiu pentru a face din pasiunea ta 
pentru coafor o meserie de succes.

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

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

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

Detalii si inscrieri: telefon: 0746 723 505 – Mihaela Vodnar
Facebook: www.facebook.com/CiaoBellaRo
Site: www.ciabella.ro Acesta este nu numai scopul esenþial 

al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ – Construire hală industrială în comuna 
Apahida, str. Libertăţii nr. 319K, jud. Cluj, titular DEZAUTO 
RAI SRL-D nu necesită evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-410716, 
email offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri între 
orele 9.00-14.00 în termen de 10 zile calendaristice de 
la data apariţiei anunţului.
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Ponor şi Drăgulescu 
mai vor la JO
Cătălina Ponor și Marian 
Drăgulescu, doi dintre cei mai ti-
traţi campioni din gimnastica ro-
mânească, nu intenţionează să 
se retragă și au ambii ca obiectiv 
participarea la JO 2020 de la 
Tokyo, conform declaraţiilor făcu-
te la sosirea pe aeroportul 
Otopeni de la Jocurile Olimpice 
de la Rio de Janeiro, scrie 
Agerpres. Cătălina Ponor, locul 7 
la bârnă și 14 la sol, nu a mai re-
ușit să reediteze performanţele 
de la Londra (un argint și un 
bronz) și Atena (trei medalii de 
aur), dar cu ambiţia care o carac-
terizează ea a declarat că vrea 
să-și ia o revanșă la Tokyo. „Din 
păcate așa a fost să fi e. Am în-
cercat să mă adun cât am putut, 
am încercat să fac un rezultat cât 
mai bun. Nu a fost să fi e cum 
am vrut. Sunt o sportivă cu pre-
tenţii, care și-a dorit întotdeauna 
să facă cât a putut de bine (…) 
Mă gândesc deja la o nouă olim-
piadă, important este să fi u să-
nătoasă și atunci zic că o să 
ajung și acolo. Dar mai întâi mă 
gândesc la Europene din 2017 
(de la Cluj Napoca – n.red.), în-
cerc să-mi iau într-un fel sau altul 
revanșa pentru ce s-a întâmplat 
acum. Îmi doresc să ajungem cu 
echipa la Tokyo, pentru că din 
punctul meu de vedere medalia 
pe echipe este cea mai impor-
tantă”, a declarat Ponor.

Drăgulescu, pe 4
Marian Drăgulescu, locul 4 în fi -
nala de sărituri, la egalitate de 
puncte cu medaliatul cu bronz, 
afi rmă că a dat totul și s-ar bucu-
ra dacă statul român l-ar recom-
pensa ca pentru locul 3. „A fost o 
fi nală foarte puternică, mă bucur 
că am reușit să-mi fac săriturile. 
Am venit al treilea ca punctaj în 
fi nală, dar din păcate la JO nu se 
dau egalităţi, dar am primit foar-
te multe mesaje pe Facebook, de 
la lume. Mi-au spus că pentru 
noi ai luat medalia de bronz, ai 
ieșit pe locul 3, chiar m-aș bucura 
ca statul român să mă recom-
penseze și pe mine ca pentru un 
punctaj de locul 3. (…) Cu sigu-
ranţă, motivaţia mea cea mai 
mare a rămas în picioare și anu-
me medalia de aur la JO, mi-am 
fi xat ca obiectiv pe termen lung 
Tokyo, dar o s-o iau pas cu pas”, 
a menţionat Drăgulescu.

West Ham bagă 
vedetele cu Astra
West Ham United va alinia „cea 
mai puternică formaţie posibilă” 
în meciul de astăzi cu Astra 
Giurgiu din returul play-off-ului 
Europa League la fotbal, a decla-
rat miercuri antrenorul echipei en-
gleze, Slaven Bilic, citat de site-ul 
clubului, transmite Agerpres. „Am 
avut meci duminică (1-0 cu 
Bournemouth în campionat – n. 
red.), așa că vom aștepta și vom 
vedea cine va juca joi. Vom alinia 
cea mai puternică formaţie posi-
bilă, fi indcă pentru noi e un meci 
foarte important și vrem să ne ca-
lifi căm. Suntem la un singur meci 
de faza grupelor și nu ne gândim 
la partida cu Manchester City și la 
menajarea unor jucători. Va tre-
bui însă să vedem cine va fi  apt 
de joc”, a afi rmat Bilic. În meciul 
tur cele două echipe au remizat 
1-1 la Giurgiu. Amintim, Steaua 
București a întâlnit aseară 
Manchester City în preliminariile 
Ligii Campionilor, după 0-5 în tur. 
Echipa din capitală are asigurat 
locul în grupele Europa League.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

U-Banca Transilvania a 

început marţi după-masă 

stagiul de pregătire din 

Serbia, care anticipează 

noul sezon al Ligii 

Naţionale şi al prelimina-

riilor Basketball 

Champions League.

Sportivii U-BT au ajuns la 

Belgrad (Zemun) marţi du-

pă-masă, când au efectuat un 

prim antrenament în sala Vi-

zura, care găzduieşte canto-

namentul echipei. Formaţia a 

avut programat miercuri sea-

ră primul joc, în compania 

Dynamic Belgrad, proaspăt 

promovată în prima ligă sâr-

bă. Clujenii vor disputa alte 

două jocuri amicale în canto-

namentul din Serbia, următo-

rul vineri, 26 august, cu Par-

tizan Belgrad, de la 19.30, iar 

celălalt duminică de la 21.30 

cu Mega Leks, la Zelenik. „Mă 

bucur că am obţinut aceste 

meciuri, cred că vor fi  de fo-

los pentru a închega jocul 

echipei noastre şi pentru a ve-

dea unde ne situăm şi ce mai 

mai avem de muncit de acum 

înainte. Sper să nu avem pro-

bleme cu accidentările şi că 

băieţii vor continua munca 

bună făcută până acum!”, a 

declarat Mihai Silvăşan, an-

trenorul echipei.

U-BT Cluj a transferat în a-

ceastă vară patru jucători foar-

te importanţi, Aleksandar 

Rašić, care are în portofoliu 

meciuri în puternica naţiona-

lă a Serbiei şi în Euroligă, Vlad 

Moldoveanu, căpitanul echi-

pei naţionale a României, O-

usmane Baro, fostul căpitan al 

vicecampioanei BC Mureş şi 

Maxim Pustozvonov, interna-

ţional ucrainean, fost la BC Pi-

teşti. Mihai Silvăşan i-a succe-

dat în funcţia de antrenor lui 

Marcel Ţenter, fi ind ajutat în 

continuare de Dorin „Bobo” 

Pintea şi Branko Cuic.

Primul meci ofi cial pentru 

U-BT în actualul sezon va fi  

Supercupa României cu CSM 

Oradea, pe 15 septembrie, par-

tidă în deplasare. Clujenii în-

cep campionatul pe 19 sep-

tembrie, în deplasare la BC 

SCM Timişoara, iar pe 27 sep-

tembrie vor întâlni Petrolina 

AEK Larnaca, în preliminari-

ile Basketball Champions Lea-

gue – runda 1.

U-BT a început cantonamentul din Serbia

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Federaţia Română de 

Fotbal a anunţat miercuri 

suspendarea vânzării 

biletelor pentru România 

– Muntenegru (4 septem-

brie) în aşteptarea rapor-

tului UEFA cu privire la 

gazonul de pe Cluj Arena. 

A doua opţiune este stadi-

onul CFR-ului, din cartie-

rul Gruia.

Meciul de fotbal România – 

Muntenegru, din preliminarii-

le Campionatului Mondial din 

2018, a fost programat pe Cluj 

Arena, în 4 septembrie, de la 

ora 21.45. Starea gazonului du-

pă festivalul de muzică Untold 

a adus la Cluj o inspecţie UE-

FA, care urmează să stabileas-

că dacă arena va putea găzdui 

sau nu jocul. Administraţia sta-

dionului dă asigurări că starea 

gazonului va fi  bună la ora me-

ciului, dar forul european va fi  

cel al cărui concluzii vor sta-

bili dacă jocul se va putea dis-

puta aici sau nu.

Au sistat vânzarea 
biletelor

„În urma inspecţiei UEFA în-

cepută ieri, 23 august 2016, la 

Cluj Arena, având ca subiect 

condiţiile de disputare ale par-

tidei România-Muntenegru din 

preliminariile CM 2018, a fost 

întocmit un raport de speciali-

tate şi trimis către forul conti-

nental. Până la data la care con-

cluziile UEFA vor fi  comunica-

te Federaţiei Române de Fotbal, 

am decis sistarea temporară a 

procesului de vânzare a bilete-

lor pentru partida din 4 septem-

brie 2016. Suporterii care au 

achiziţionat deja bilete pentru 

acest meci, precum şi toţi cei-

lalţi suporteri ai echipei naţio-

nale, vor primi, de îndată ce vor 

fi  comunicate, informaţii cu pri-

vire la concluziile UEFA şi op-

ţiunile derivate din acestea prin 

care vor putea susţine tricolorii 

în drumul spre Mondial”, au 

menţionat ofi cialii FRF într-un 

comunicat transmis presei.

Variante de rezervă

Directorul de comunicare al 

FRF, Gabriel Berceanu, a con-

fi rmat pentru Monitorul de Cluj 

că federaţia a purtat discuţii pen-

tru asigurarea unor variante de 

back-up în caz că meciul Ro-

mânia-Muntenegru nu se va mai 

juca pe Cluj Arena. „La nivelul 

conducerii s-au purtat discuţii, 

se au în vedere mai multe vari-

ante de back-up, nu ar fi  fost 

corect altfel nici faţă de fani, nici 

faţă de echipa naţională. Dacă 

UEFA ne va da un răspuns abia 

luni sau marţi, în eventualita-

tea că nu se va juca pe Cluj Are-

na nu putem risca să rămânem 

descoperiţi, cu doar câteva zile 

înainte de meci”, a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj Gabriel 

Berceanu, managerul de comu-

nicare al FRF.

Posibilă destinaţie, Gruia

Conform informaţiilor 

Monitorul de Cluj, prima op-

ţiune de „plan b” pentru lo-

cul de desfăşurare al meciu-

lui este stadionul Dr. Constan-

tin Rădulescu, pe care evolu-

ează CFR Cluj. Arena din Gru-

ia are o capacitate mai mică 

decât Cluj Arena, iar în plus 

la meciurile CFR-ului peluze-

le 1 şi 2 sunt închise. Potrivit 

reprezentanţilor clubului mo-

tivul este unul de ordin eco-

nomic – stadionul nu se um-

ple şi nu este necesară des-

chiderea completă a sa – nu 

tehnic, astfel că dacă există 

sufi cientă cerere acestea pot 

fi  deschise. Reprezentanţii CFR 

Cluj nu au putut fi  contactaţi.

Siguri pe ei

Reprezentanţii stadionului 

au declarat că gazonul va fi  bun 

la ora meciului şi sunt siguri că 

forul UEFA le va confi rma aş-

teptările: „Din punctul nostru 

de vedere, nu există niciun mo-

tiv pentru ca partida dintre Ro-

mânia şi Muntenegru să nu se 

joace pe Cluj Arena. Aşteptăm 

raportul UEFA, dar suntem con-

vinşi că va fi  unul favorabil. În 

urma informaţiilor apărute as-

tăzi în mass media şi a decizi-

ei luate de FRF, de a sista vân-

zarea biletelor, dăm încă o da-

tă asigurări că specialiştii de la 

Cluj Arena vor aduce, până la 

ora meciului, gazonul la stan-

dardele solicitate de către UE-

FA”, a declarat Alin Tişe, preşe-

dintele Consiliului Judeţean Cluj, 

for care administrează arena 

sportivă.

România – Muntenegru s-ar putea 
muta de pe Cluj Arena în Gruia
Cluj Arena se lipeşte greu de un meci oficial al naţionalei. România-Muntenegru 
s-ar putea juca în Gruia. Meciul este programat pe 4 septembrie.

Cluj Arena ar putea rata jocul naţionalei României cu Muntenegru
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