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ADMINISTRAŢIE

Va ataca prefectul 
hotărârile de demitere 
a directorilor de regii?
Consilierii judeţeni au votat săptămâna 
trecută demiterea tuturor directorilor 
de regii.  Pagina 3

ACTUALITATE

Emil Boc: Facem greşeli 
în trafic
Primarul din Cluj-Napoca, oraş sufocat 
de maşini, spune că soluţiile pentru des-
congestionarea trafi cului în oraş sunt 
cele alternative, pe modelul altor oraşe 
europene. Pagina 3

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

Trenul InterRegio Iaşi – Timişoara a deraiat, duminică noaptea, la trecerea peste macazele de ieşire 
din staţia Dej Călători, în jurul orei 23.15. Garnitura a sărit de pe şine. Pagina 2

ACTUALITATE

Meteorolog: Iarna 2017-2018 
va fi una a extremelor

ACTUALITATE

Defrişări ilegale în zona Beliş

Meteorologii prevăd o iarnă 
care va aduce atât zile deosebit 
de calde, mai ales în sudul şi 
sud-estul ţării, cât şi scăderi 
bruşte de temperatură.

Specialiştii vorbesc de o creş-
tere a frecvenţei fenomenelor 
de vreme severă în ţara noas-
tră, aşa că estimează apariţia 
viscolelor puternice.

„În prima lună de toamnă 
s-a confi rmat estimarea centru-
lui european, care anticipa o 
lună mai caldă de toamnă. Ne 
apropiem de media climatolo-
gică a precipitaţiilor, dar trebu-
ie să luăm în considerare defi -
citul de apă înregistrat până în 
19 septembrie”, afi rmă Elena 
Mateescu, director ANM, cita-
tă de digi24.ro.

Întrebată cum va fi  iarna 
2017-2018, meteorologul a 
declarat:„E greu să spunem, dar 
cu siguranţă dacă 2017 a fost 
un an al extremelor, ianuarie, 
fi ind cea mai rece lună a anu-
lui, martie a fost foarte căldu-
roasă, vara a fost una a extre-
melor, dar cu temperaturi pes-
te normele climatologice, nu ex-
cludem ca şi iarna 2017-2018 să 
fi e o iarnă a extremelor, cu al-
teranţe semnifi cative, treceri de 
la zile foarte călduroase la zile 
în care instabilitatea atmosferi-
că să fi e semnifi cativă, să avem 
fenomene de viscol şi căderi de 
zăpadă, până la urmă sunt obiş-
nuite, într-un tipar de vreme ex-
tremă, de la un sezon la altul 
sau de la un an la altul”.

Poliţiştii din Beliş s-au se-
sizat cu privire la săvârşirea 
infracţiunilor de instigare la 
tăiere fără drept de arbori şi 
tăiere fără drept de arbori, în 
urma unor controale efectua-
te după fenomenele meteoro-
logice periculoase. Hoţii de 
lemne au tăiat zeci de arbori 
crezând că vor scăpa dând vi-
na pe vijelii.

Pe lângă copaci doborâţi, 
afectaţi de fenomenele extre-
me din ultima perioadă, poli-
ţiştii au descoperit arbori tă-
iaţi recent, fără drept, care nu 
prezentau marcă silvică.

„În zona denumită popular 
«Ursoaia», de pe raza admin-
strativă a comunei Beliş, ju-
deţul Cluj, au fost descoperiţi 
mai mulţi arbori tăiaţi de pi-
cior, care nu prezentau mar-

că silvică. În baza constată-
rii, au fost iniţiate verificări 
pentru identificarea persoane-
lor implicate în tăieri ilegale. 
Astfel, din cercetări a reieşit 
că, un bărbat, în vârstă de 47 
de ani, din judeţul Alba, în 
calitate de pădurar, ar fi insti-
gat un alt bărbat să taie ar-
bori, în contextul în care fap-
ta ar fi putut fi ascunsă având 
în vedere arborii căzuţi, rupţi 
în urma fenomenelor meteo”, 
transmite IPJ Cluj.

La data de 22 septembrie, 
faţă de Ocolul Silvic Beliş şi 
faţă de bărbatul din Alba bă-
nuit de tăieri ilegale a fost dis-
pusă continuarea urmăririi pe-
nale sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunilor de instigare la tă-
iere fără drept de arbori şi tă-
iere fără drept.
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ANGAJĂM șofer, cat. B, pentru distribuţie 

de anvelope în ţară. Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,

email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

Ce problemă le puțea politicienilor
când se scurgea gunoiul de la Pata Rât?
Consilierii judeţeni, în frunte cu Alin Tişe, căutau soluţii să ţină presa 
departe de ei, să nu le „cauzeze” la imagine şi să piardă voturile clujenilor.

În şedinţa Consiliului Judeţean din lu-
na august, la câteva săptămâni după ce 
în presă a izbucnit scandalul alunecări-
lor de deşeuri de la Pata Rât şi toată lu-
mea vorbea de incompetenţa conducerii 
Consiliului Judeţean de a stopa poluarea 
cu levigat care ameninţa pânza freatică 
a Clujului, consilierii judeţeni dezbăteau 

aprins cum să stopeze presa din a mai 
difuza astfel de informaţii.

Consilierul judeţean Vladimir Mătuşan 
(PSD) i-a cerut lui Alin Tişe, preşedinte-
le CJ Cluj, să găsească soluţii pentru a 
nu mai apărea în presă.

În urmă cu trei luni, la rampa de gunoi 
de la Pata Rât au avut loc ample alunecări 

ale deşeurilor, blocându se şi albia pârâu-
lui Zăpodie. Acum, autorităţile vorbesc de 
o acumulare de levigat pe 3 hectare, în can-
titate de 6.000 metri cubi, iar rezultatele 
analizelor de laborator al lichidului toxic 
arată existenţa unui fenomen de poluare, 
cu depăşiri ale valorilor legale şi de 750 de 
ori. Mai multe detalii citiţi în paginile 4-5.

Trenul Iaşi – Timişoara a deraiat în judeţul Cluj 

Cum să nu iei ţeapă când cauţi o locuinţă în Cluj ?
Un zugrav închiria fictiv apartamentele pe care le renova. Câţiva studenţi au fost înşelaţi 
de un individ care se dădea drept proprietar. Pagina 6
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Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Anunţ de interes public
R.A. Termofi care Cluj-Napoca începe pregătirile pentru 

sezonul rece 2017-2018. În acest sens, în perioada 26 

septembrie – 02 octombrie 2017 sunt programate probele 

tehnologice premergătoare furnizării agentului termic. 

(umplerea instalatiilor)

Pentru realizarea acestor lucrări în condiţii de siguranţă, 

asociaţiile de proprietari și persoanele fi zice sunt rugate să 

fi nalizeze toate lucrările afl ate în derulare pe instalaţiile 

interioare și să se asigure de corecta funcţionare a acestora.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii sau nelămuriri 

la Dispecerat 0264 503 709, program non-stop.

Vă mulţumim pentru înţelegere

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Asistenţă socială 979

Asistenţă socială 979

Deranjamente Gaz 0800800928

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381

Electrica Cluj 0264-595.721

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030
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PROMOVARE

Trenul InterRegio Iaşi – 

Timişoara a deraiat, dumi-

nică noaptea, la trecerea 

peste macazele de ieşire 

din staţia Dej Călători, 

în jurul orei 23.15.

La faţa locului au mers re-

prezentanţi ai Regionalei CF 

Cluj, Poliţiei TF şi criminalişti 

din cadrul Poliţiei Municipiu-

lui Dej, cauzele deraierii ur-

mând a fi  stabilite de comisia 

care anchetează evenimentul. 

Pentru repunerea trenului pe 

linii s-a intervenit cu un tren 

macara şi cu un vagon ajutor.

Circulaţia trenurilor pe rela-

ţia Dej Călători – Gherla nu a 

fost afectată, trafi cul feroviar fi -

ind operaţional pe celelalte linii

Vagoanele au rămas 
înclinate la 45 de grade

La aproximativ 500 de me-

tri după Gara din Dej, cei 

aproape 200 de călători au 

simţit mai multe zdruncină-

turi puternice şi au văzut 

cum vagoanele se înclină. 

scrie dejeanul.ro.

Din fericire, garnitura nu 

s-a răsturnat, dar câteva va-

goane au rămas înclinate la 

45 de grade, călătorilor fi-

indu-le extrem de greu să 

coboare din acestea. Oame-

nii s-au deplasat pe jos cu 

bagajele în spate până în 

gara din Dej, de unde, du-

pă aproximativ o oră, li s-a 

pus la dispoziţie un alt tren 

care să îi transporte până 

la Cluj-Napoca.

Deocamdată, nu se cunosc 

cauzele exacte care au dus la 

deraierea vagoanelor şi a lo-

comotivei, dar atât mecani-

cul cât şi conductorii cred că 

şinele s-au depărtat după ce 

s-ar fi  desprins de traverse. 

Oricum, acesta nu ar fi pri-

mul incident produs în apro-

pierea gării din Dej din acest 

motiv. În urmă cu aproape 

doi ani, un tren marfar a de-

raiat în acelaşi mod.

Pasagerii 
nu au fost răniţi

Potrivit unui comunicat 

de presă al CFR Călători, pa-

sagerii şi personalul ferovi-

ar nu au fost răniţi.

Călătorii au fost preluaţi 

de un alt tren care a circulat 

pe celălalt fi r de cale ferată, 

după verifi carea gabaritului 

şi avizul de liberă trecere al 

colegilor CFR Infrastructura, 

precizează sursa citată.

Echipe de intervenţie s-au 

deplasat la faţa locului pen-

tru repunerea vagoanelor pe 

şine şi pentru reluarea cir-

culaţiei în condiţii de sigu-

ranţă. Conducerea Sucursa-

lei Regionale Cluj s-a aflat, 

de asemenea, la locul eve-

nimentului şi a cercetat cir-

cumstanţele în care a avut 

loc deraierea.

Trenul Iaşi – Timişoara 
a deraiat în judeţul Cluj
Garnitura nu s-a răsturnat, dar câteva vagoane au rămas înclinate la 45 
de grade, călătorilor fiindu-le extrem de greu să coboare.

VEZI FILMUL DE LA LOCUL ACCIDENTULUI
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Consilierii judeţeni, în frun-

te cu Alin Tişe, au aprobat 

în şedinţa de vineri mai 

multe hotărâri prin care au 

demis din 17 octombrie toţi 

directorii de la regiile insti-

tuţiei şi preluarea conduce-

rii acestora de către Consilii 

de Administraţie pline de 

sinecurişti politici.

Acum, mingea este în tere-

nul prefectului Clujului. Aurel 

Cherecheş, care poate ataca a-

ceste hotărâri în contencios ad-

ministrativ. Legea spune că pre-

fectul poate ataca în faţa instan-

ţei de contencios administrativ 

actele emise de autorităţile ad-

ministraţiei publice locale dacă 

le consideră nelegale, iar până 

la soluţionarea cauzei, actul ata-

cat este suspendat de drept.

„Directorul aeroportului mi-a 

adus la cunoştinţă telefonic des-

pre hotărârea Consiliului Jude-

ţean. Nu am citit acea hotărâ-

re. E prea devreme să mă pro-

nunţ dacă voi ataca sau nu în 

contencios administrativ”, spu-

ne prefectul judeţului Cluj.

Directorul Aeroportului In-

ternaţional Cluj, David Ciceo, 

a anunţat deja că va ataca în 

contencios administrativ hotă-

rârea Consiliului Judeţean prin 

care a fost demis.

David Ciceo, debarcat

Consilierii judeţeni au decis 

vineri debarcarea lui David Ci-

ceo de la conducerea Aeropor-

tului Internaţional „Avram Ian-

cu” Cluj, la doar o zi după ce 

Alin Tişe l-a felicitat pe acesta 

pentru performanţa manageri-

ală şi pentru atingerea pragului 

de 2 milioane de pasageri. De-

cizia consilierilor face ca înce-

pând din 17 octombrie Aeropor-

tul Cluj să fi e condus politic de 

pila lui Alin Tişe, sinecuristul 

Mircea Avram.

„Pe noi nu ne deranjează nici 

concursul şi nici aplicarea OUG 

109. Problema este că hotărârea 

Consiliului Judeţean este nele-

gală. Conform articolului 4 din 

OUG 109 entităţile publice nu 

pot interveni în administrarea 

regiei autonome, poate doar Con-

siliul de Administraţie. E inter-

zis să intervină. Practic, pe mi-

ne trebuia să mă demită Consi-

liul de Administraţie al Aeropor-

tului şi nu Consiliul Judeţean 

Cluj. Dacă conducerea executi-

vă e preluată de Consiliul de Ad-

ministraţie, s-ar pune în pericol 

activitatea de aviaţie pentru că 

nu se pricep. Colegii mei mi-au 

spus că nu au o experienţă co-

respunzătoare în administrarea 

aeroportului”, a declarat Ciceo.

În şedinţa de vineri, David 

Ciceo a subliniat că transferul 

puterii către Consiliul de Admi-

nistraţie ar pune în pericol si-

guranţa aviaţiei civile.

„Se pune în pericol siguran-

ţa aviaţiei pe Aeroportul Cluj. 

Conducerea executivă poate fi  

asigurată numai de persoane 

competente. Vă atrag atenţia 

că această decizie pune în pe-

ricol siguranţa aviaţiei civile şi 

mă văd nevoit să-i informez 

pe toţi partenerii noştri despre 

această situaţie şi toate insti-

tuţiile europene abilitate. Se 

deleagă atribuţiile unor per-

soane care nu îndeplinesc con-

diţii. Avizul de legalitate s-a 

dat incorect.”, a spus Ciceo.

Noile consilii de administra-

ţie vor organiza concursuri pen-

tru numirea unor noi directori, 

concursuri la care se pot înscrie 

evident şi cei care deţin în pre-

zent aceste funcţii.

David Ciceo, director 
general din 1995

David Ciceo este director ge-

neral al Aeroportului Internaţio-

nal Cluj din 1995, iar sub condu-

cerea sa Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj-Napoca a cu-

noscut o dezvoltare fără prece-

dent. Dacă în 1996 avea doar 

30.000 de pasageri, în 2016 s-a 

înregistrat un record absolut de 

trafi c aerian, aproape 1,9 milioa-

ne de pasageri. Recent, Aeropor-

tul Internaţional Cluj a atins pra-

gul de 2 milioane de pasageri, iar 

pentru 2017, se preconizează un 

trafi c de 3 milioane de pasageri 

pe Aeroportul Internaţional Avram 

Iancu Cluj-Napoca.

Pe lângă Ciceo, au mai fost 

schimbaţi actualii directori Va-

lentin Lungu (Univers T) şi Că-

lin Platon (Drumuri şi Poduri 

Judeţene), care nu vor mai de-

ţine aceste funcţii de la jumăta-

tea lunii octombrie.

Va ataca prefectul în contencios hotărârile CJ Cluj 
de demitere a tuturor directorilor de regii?
Consilierii judeţeni au votat săptămâna trecută demiterea tuturor directorilor de regii, 
care vor fi conduse de consilii de administraţii numite pe criterii politice.

Joi, Alin Tișe l-a lăudat pe David Ciceo pentru performanțele manageriale, vineri l-a aruncat la gunoi pentru a-și dezice protejatul, sinecuristul Mircea Avram

Aproape 30 de elevi din Dej 

sunt nevoiţi să înveţe în 

condiţii improprii după ce 

tavanul clasei lor a fost 

afectat de furtună. Nimeni 

nu a făcut nimic să-i ajute.

La fi x o săptămână de la fur-

tuna care a făcut ravagii din Dej, 

o sală de clasă aparţinând Şco-

lii Gimnaziale „Avram Iancu” 

Dej (corpul B, strada Aurora) se 

prezintă într-un hal fără de hal. 

Bucăţi din acoperiş au fost lua-

te de vijelia de duminică, iar a-

pa s-a scurs prin tavan, inclusiv 

pe lângă neon, şi a ajuns în sa-

la în care învaţă 28 de elevi din 

clasa a III-a D, scrie dej24.ro.

Poate procesul educaţional 

nu ar fi  afectat dacă în încăpere 

nu ar mirosi îngrozitor din cau-

za excrementelor porumbeilor 

care acum se „preling” pe pereţi. 

Cum duhoarea persistă în clasă, 

micuţii şcolari sunt nevoiţi să 

stea şi în ore cu geamul deschis 

şi să îndure temperaturile nu toc-

mai plăcute din aceste zile.

Părinţii copiilor sunt revol-

taţi şi nu pot înţelege cum, la 

o săptămână de la furtună, ni-

meni nu a făcut nimic să-i aju-

te. Elevii au fost mutaţi (pro-

vizoriu) în sala de sport. „Nu 

se poate aşa ceva, o parte din-

tre copilaşi deja au răcit. Este 

îngrozitor, cum să îţi laşi co-

pilul la şcoală în aceste condi-

ţii? Pereţii miros puternic de 

la infi ltraţii, cum să îşi desfă-

şoare orele?!”, a scris unul din-

tre părinţi.

În această săptămână, con-

silierii locali din Dej se vor în-

truni într-o şedinţă ordinară pe 

luna septembrie, iar pe ordinea 

de zi se afl ă şi un proiect de ho-

tărâre privind ”acordarea de aju-

toare de urgenţă în sumă tota-

lă de 360.000 lei ca urmare a 

fenomenelor hidrometeorologi-

ce periculoase din data de 17 

septembrie 2017”. Cel mai pro-

babil o parte din această sumă 

va ajunge şi la Şcoala Gimnazi-

ală „Avram Iancu”.

Excremente pe pereţii unei săli de clasă 
la o şcoală din Dej

Primarul din Cluj-Napoca, 

oraş sufocat de maşini, 

spune că soluţiile pentru 

descongestionarea trafi cu-

lui în oraş sunt cele alter-

native, pe modelul altor 

oraşe europene.

„Toţi am fost în Europa şi am 

văzut modelele de mari oraşe – 

Copenhaga, Barcelona, conside-

rate în topul oraşelor inteligente 

din Europa. Ce am văzut cu to-

ţii acolo? Un paradox: dacă pâ-

nă în secolul XX aceste oraşe 

s-au dezvoltat treptat şi asigu-

rând un nivel de trai decent, se-

colul XX a dus la creşterea ex-

ponenţială a maşinilor în aceste 

oraşe. În timp ce industria auto 

a dus la construcţia de maşini 

care merg cu 280 km/h, în oraş 

circulăm cu viteză sub nivelul 

trăsurilor din secolul XIX”, spu-

ne primarul Emil Boc.

În Copenhaga de exemplu, 

arată Boc, între 2004 şi 2016 nu-

mărul de maşini care intră în 

oraş s-a redus cu zeci de mii prin 

încurajarea bicicletelor şi a spa-

ţiilor pietonale. „Dar ai mai mul-

te soluţii alternative, şi nu maşi-

na: transport public, metrou sau 

ce există în diferite contexte, au-

tobuz, tramvai, bicicletă, spaţii 

pietonale, car sharing, maşini 

electrice”. Boc spune că în Ves-

tul Europei tinerii sub 30 de ani 

preferă să nu-şi mai cumpere ma-

şini. „Am observat o tendinţă ab-

ruptă în jos, tinerii nu mai cum-

pără maşini ca proprietate. No-

ua generaţie merge într-o altă di-

recţie, tânăra generaţie nu mai 

preferă ownership-ul ci sharing-ul. 

În ţările dezvoltate acesta e tren-

dul, de a diminua maşinilor cum-

părate de tânăra generaţie, în vre-

me ce în ţările în curs de dezvol-

tare direcţia e fi ecare om cu o 

maşină, dacă se poate chiar do-

uă în proprietate, două în fami-

lie chiar trei. Noi urmăm aceleaşi 

greşeli şi aşteptăm încă 30 de ani 

ca să le reparăm”.

Emil Boc: Facem greşeli în trafic
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PUBLICITATE

PRELUNGIRE APEL DE SELECŢIE

Asociaţia GAL Napoca Porolissum anunţă a doua prelungire a apelului de 
selecţie pentru măsura M6B1-Rural 21, deschisă în perioada 09.08.2017-08.09.2017, 
cu prelungire până la data de 12.10.2017, a primei sesiuni de cereri de proiecte 
din 2017 pentru

M6B1-Rural 21

Data publicării: 26.09.2017
Data lansării apelului de selecţie: 09.08.2017

M6B1-Rural 21

Benefi ciari eligibili:

 Societatea civilă (ONG active în domeniul social sau civic)
 Entităţi publice (reprezentanţi ai UAT , unitate școlară etc.)

Fonduri disponibile: 560.639,59 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 200.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 12.10.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 
Napoca Porolissum, din loc. Gilău str. Principală nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 
de luni până vineri.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile 
pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

Date de contact:
Asociaţia GAL Napoca Porolissum
Str. Prinicipală Nr. 55A, Loc. Gilău, Jud. Cluj.
Tel: 0740061839
e-mail: contact@napocaporolissum.ro
site: www.galnapocaporolissum.ro

 

PUBLICITATE

PRELUNGIRE APEL DE SELECŢIE

Asociaţia GAL Napoca Porolissum anunţă a doua prelungire a apelului de 
selecţie pentru măsura M6B2-Rural Atractiv, deschisă în perioada 
17.08.2017-15.09.2017, cu prelungire până la data de 12.10.2017, a primei 
sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru măsura:

M6B2-Rural Atractiv

Data publicării: 26.09.2017
Data lansării apelului de selecţie: 17.08.2017

M6B2-Rural Atractiv

Benefi ciari eligibili:

 Entităţi publice (reprezentanţi ai UAT etc.)
 Reprezentanţi ai societăţii civile care au ca scop promovarea turismului, activităţi 

culturale, ocrotirea patrimoniului, activităţi de ecologie sau care au în proprietate/ custodie 
obiective de patrimoniu de orice fel – natural/ uman material/ uman imaterial.

Fonduri disponibile: 756.835 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 200.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 26.09.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 
Napoca Porolissum, din loc. Gilău str. Principală nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 
de luni până vineri.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile 
pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

Date de contact:
Asociaţia GAL Napoca Porolissum
Str. Prinicipală Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.
Tel: 0740061839
e-mail: contact@napocaporolissum.ro
site: www.galnapocaporolissum.

 

În şedinţa Consiliului 

Judeţean din luna 

august, la câteva săptă-

mâni după ce în presă a 

izbucnit scandalul alu-

necărilor de deşeuri de 

la Pata Rât şi toată 

lumea vorbea de incom-

petenţa conducerii 

Consiliului Judeţean de 

a stopa poluarea cu levi-

gat care ameninţa pânza 

freatică a Clujului, consi-

lierii judeţeni dezbăteau 

aprins cum să stopeze 

presa din a mai difuza 

astfel de informaţii.

Consilierul judeţean Vla-

dimir Mătuşan (PSD) i-a ce-

rut lui Alin Tişe, preşedin-

tele CJ Cluj, să găsească so-

luţii pentru a nu mai apă-

rea în presă.

Vladimir Mătuşan: În le-
gătură cu ce a apărut în 
presă în ultima perioadă cu 
vechea groapă de gunoi, aş 
dori să întreb pe cineva din 
aparatul de specialitate, ce 
soluţii am putea găsi pen-
tru a nu mai aparea în pre-

sa naţională, că totuşi ca-
de şi pe umerii tuturor con-
silierilor judeţeni. Faptul că 
noi nu suntem în stare să 
rezolvăm această problemă.

Alin Tişe: Prima soluţie 
este să-i spuneţi noului 
proaspăt numit prefect, ca 

înainte de a da declaraţii, 
să se informeze din sistem, 
să vadă care este situaţia 
(…) Iar, în al doilea rând, 
să nu mai dea declaraţii ha-
lucinante legate de punerea 
în pericol a centurii, pentru 
că rampa de la Pata Rât ve-

Ce preocupări aveau 
gunoaiele o luau la 

În plin scandal cu alunecările de deşeuri de la Pata, 
legale chiar şi de 750 de ori, singura preocupare 

În loc să propună soluții concrete pentru muntele de gunoi, consilierul 

Potrivit Comisiei de la 

Veneţia, dacă acesta se 

introduce nu este vorba 

de prag fi nanciar.

Comisia de la Veneţia a pre-

cizat pentru publicaţia Ade-

vărul că pragul privind abu-

zul în serviciu, invocat de mi-

nistrul Justiţiei Tudorel Toa-

der ca justifi care pentru anu-

mite modifi cări legislative, nu 

este unul fi nanciar.

Decisivă este natura fap-

tei, a precizat Comisia, iar pra-

gul la care se referă raportul 

Comisiei adesea invocat în 

acest sens nu este în niciun 

caz unul fi nanciar.

„Adevărul” a obţinut po-

ziţia ofi cială a Comisiei de 

la Veneţia asupra celei mai 

litigioase chestiuni politi-

co-juridice din ultimul an: 

aşa-numitul prag de prejudi-

ciu care ar trebui impus în 

defi nirea infracţiunii de abuz 

în serviciu, prag sub care 

fapta ar urma să fi e dezin-

criminată penal, scrie roma-

niacurata.ro.

Deciziile CCR

Două decizii ale Curţii 

Constituţionale şi ordonan-

ţa de urgenţă nr. 13, care a 

dus la masive proteste de 

stradă la începutul acestui 

an, s-au bazat pe o înţele-

gere eronată a unui raport 

al Comisiei de la Veneţia, 

organismul juridic al Con-

siliului Europei. Eroarea de 

interpretare s-a transformat 

acum într-o obligaţie impu-

să Parlamentului de a regle-

menta un prag financiar pen-

tru prejudiciile produse prin 

infracţiunea de abuz în ser-

viciu. La solicitarea ziaru-

lui „Adevărul”, Comisia de 

la Veneţia a clarificat sfera 

de aplicare a raportului şi 

sensul concluziilor pe care 

le-a avut în vedere la întoc-

mirea acestuia.

Răspunsul Comisiei

Iată răspunsul Comisiei de 
la Veneţia la cererea de clari-
fi cări pe această temă venită 
din partea ziarului Adevărul:

„Raportul privind relaţia din-

tre responsabilitatea politică şi 

penală a miniştrilor se referă, 

conform titulaturii sale, doar la 

situaţia miniştrilor.

Acesta prevede: „… Comi-

sia de la Veneţia consideră 

că prevederile penale naţio-

nale privind «abuzul în ser-

viciu», «exces de autoritate» 

şi alte expresii similare tre-

buie interpretate în sens re-

strâns şi aplicate cu un prag 

înalt, astfel încât acestea să 

poată fi invocate în cazuri 

unde fapta este de natură 

gravă, cum ar fi de exemplu 

infracţiuni grave împotriva 

proceselor democratice naţi-

onale, încălcarea drepturi-

lor fundamentale, submina-

rea imparţialităţii adminis-

traţiei publice etc”. (paragra-

ful 102).

Aşadar, decisivă este natu-

ra faptei, iar pragul la care se 

referă nu este în niciun caz 

unul fi nanciar.

Mai mult, acest prag se 

aplică desigur doar norme-

lor cu caracter general din le-

gea penală privind abuzul în 

serviciu, dar nu şi la alte in-

fracţiuni precum corupţia, 

spălarea banilor sau abuz de 

încredere”.

Comisia de la Veneţia este 

un organism în care sunt re-

prezentate toate ţările mem-

bre ale Consiliului Europei. 

Din partea României, mem-

bru titlular al Comisiei este 

Tudorel Toader, actualul mi-

nistru al Justiţiei, iar membru 

supleant este Bogdan Aures-

cu, actualmente consilier pre-

zidenţial.

Ministrul Justiţiei, Tudorel 

Toader, a declarat săptămâna 

trecuta că va veni, într-un ter-

men scurt, cu un proiect de 

lege în ceea ce priveşte pra-

gul îa abuzul in serviciu.

„Nu este obligatoriu pragul 
la abuzul în serviciu”
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politicienii clujeni când la Pata Rât 
vale, provocând un dezastru ecologic
unde s-a format o acumulare de lichide toxice pe 3 hectare, o poluare masivă cu depăşiri ale valorilor
a politicienilor clujeni a fost să nu se facă de râs la televizor, pentru a nu pierde voturi.

che este acolo dintotdeau-
na, iar mişcările gunoiului 
nu le poate controla nimeni, 
pentru că ele s-au întâmplat 
datorită acumulărilor de a-
pă de-a lungul timpului şi 
a pungilor de noroi sau ce 
Dumnezeu este acolo. Gân-

diţi-vă că a fost rampa Clu-
jului de 50 de ani.

Vladimir Mătuşan: Bun! 
Dar asta nu ştiam noi.

Alin Tişe: De acord!
Vladimir Mătuşan: Adi-

că noi ca şi consilieri jude-
ţeni trebuia să ştim, pen-

tru că până la urmă apa-
re pe un post de televiziu-
ne la nivel naţional şi ca-
de pe umerii tuturor, şi noi 
dacă suntem întrebaţi de 
alegători sau ne întâlnim, 
ridicăm din umăr pentru 
că nu ştim.

Alin Tişe: Aceeaşi ne-
mulţumire am avut-o şi eu 
când am văzut aceste de-
claraţii (…) Vă imaginaţi 
că nu suntem aici o arma-
tă de iresponsabili, să nu 
ne dăm seama că în mo-
mentul în care alunecă o 

rampă de 50 de ani cu gu-
noi depozitat acolo din tot 
Clujul, să stăm să ne ui-
tăm cum mişcă gunoiul şi 
să ne uităm la el. Evident 
că am luat măsuri.

Vladimir Mătuşan: Pro-
babil executivul ştia, dar 
deliberativul nu cred că 
ştia.

Alin Tişe: Acum eu ce 
să fac, să sar în fiecare zi 
să mă cert cu Prefectul? 
(…) Eu sunt îngăduitor cu 
dânsul, pentru că este tâ-
năr şi nepriceput. Nu pu-
tem să ne războim toată zi-
ua, că oamenii aşteaptă de 
la noi soluţii.

În urmă cu trei luni, la 

rampa de gunoi de la Pata 

Rât au avut loc ample alune-

cări ale deşeurilor, blocân-

du-se şi albia pârâului Zăpo-

die. Acum, autorităţile vor-

besc de o acumulare de levi-

gat pe 3 hectare, în cantita-

te de 6.000 metri cubi, iar re-

zultatele analizelor de labo-

rator al lichidului toxic ara-

tă existenţa unui fenomen de 

poluare, cu depăşiri ale va-

lorilor legale şi de 750 de ori.

În cursul zilei de sâmbă-

tă 22 iulie 2017, pe amplasa-

mentul depozitului Pata Rât 

s-au produs ample fenome-

ne de alunecare a deşeurilor 

în partea sud-estică a aces-

tuia pe o lungime de aproxi-

mativ 300 metri de-a lungul 

corpului depozitului spre va-

rianta ocolitoare est a muni-

cipiului Cluj-Napoca (Vâlce-

le-Apahida), acoperind pe o 

lungime de circa 120 metri 

secţiunea pârâului Zăpodie, 

pârâu adiacent depozitului.

Consiliul Judeţean a în-

cheiat în 2015 un contract 

pentru închiderea şi ecolo-

gizarea depozitului de gu-

noi de la Pata Rât, Huedin, 

Gherla şi Turda cu asocie-

rea SC Nord Conforest SA, 

SC Finara Consult SRL şi SC 

Interdevelopment SRL, dar 

ordinul de începere a lucră-

rilor a fost dat abia în mar-

tie 2017. Valoarea contrac-

tului se ridică la suma de 

29,8 milioane lei fără TVA.

județean Vladimir Mătuşan este mai preocupat de propria persoană și să dea bine în fața alegătorilor

Aproximativ 25 de lideri 

judeţeni ai filialelor 

PRUdin Nord-Vestul 

Transilvaniei au partici-

pat în weekend, la Cluj. 

la o întâlnire informală 

cu preşedintele fondator 

Bogdan Diaconu.

Reprezentanţii PRU au sus-

ţinut că nu sunt de acord cu 

inţiativa UDMR de a modi-

fi ca legea administraţiei pu-

blice şi de a reduce de la 

20% la 10% pragul etnic re-

feritor la utilizarea limbii mi-

norităţilor în administraţia 

publică locală şi centrală.

De asemenea, liderii PRU 

se solidarizează cu punctul 

de vedere negativ al Guver-

nului României legat de pro-

punerea legislativă a unui 

grup de parlamentari UDMR 

de modifi care a unor punc-

te din legea 165/2013, legea 

de fi nalizare a procesului de 

restituire în natură sau prin 

echivalent a imobilelor pre-

luate abuziv de statul comu-

nist în perioada 6 martie 

1945-22 decembrie 1989. Pro-

punerile de modifi care vizea-

ză prorogarea termenelor pâ-

nă la care se rezolvă cereri-

le de retrocedare şi punerea 

în posesie de către comisii-

le teritoriale, termenul de 1 

ianuarie 2018 fi ind schimbat 

cu 1 ianuarie 2025. După a-

ceastă dată terenurile şi clă-

dirile a căror situaţie nu a 

fost clarifi cată juridic intră 

defi nitiv în posesia statului 

român. Potrivit reprezentan-

ţilor PRU, prin această pro-

rogare nu se face altceva de-

cât se prelungeşte starea de 

incertitudine şi ambiguitate 

legislativă, se tergiversează 

nejustifi cat clarifi carea defi -

nitivă a regimului de propri-

etate şi se lezează prin amâ-

narea unor termene dreptul 

de a intra în posesie atât a 

unor persoane particulare, 

dar şi a statului român.

„Nu suntem de acord cu 

iniţiativa UDMR de reduce-

re a pragului etnic de la 20% 

la 10%. Nu dorim această 

coborâre a pragului pentru 

că ar însemna oficializarea 

limbii maghiare ca a doua 

limbă în statul român. De 

asemenea, suntem împotri-

va unei alte iniţiative legis-

lative a parlamentarilor 

UDMR în ce priveşte legea 

retrocedării imobilelor con-

fiscate de comunişti. Este o 

prevedere care spune că ar 

trebui prelungit termenul 

până la care se poate face 

această revendicare. Noi sun-

tem împotriva acestei pro-

rogări a termenului”, a spus 

Horaţiu Mihai Bodale, vice-

preşedintele PRU Cluj,

Liderii PRU au vorbit şi des-

pre Centenarul Marii Uniri.

„Scopul întâlnirii infor-

male a vizat două aspecte 

şi anume o întărire a orga-

nizaţiei centrale şi a celor 

din Transilvania în special, 

dar şi din toată ţara.

În al doilea rând eveni-

mentul a vizat şi abordarea 

mai multor probleme de pe 

scena politică şi reacţia noas-

tră, a PRU. Mă refer aici și 

la Centenarul de anul viitor 

al Marii Uniri. Concluzia a 

fost că este întârziată orga-

nizarea şi pregătirea -aşa 

cum se cuvine- a sărbători-

rii a 100 de ani de la Marea 

Unire”, a subliniat şi Ale-

xandru Cordoş, preşedinte-

le PRU Cluj şi vicepreşedin-

te la nivel naţional.

Liderii PRU din Nord-Vestul Transilvaniei 
s-au întâlnit la Cluj-Napoca
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CONCURS

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 pachete 
cu produse de îngrijire personală

4.10.2017

5.10.2017.

Cu câteva zile înaintea 

deschiderii anului univer-

sitar, apartamentele la un 

preţ bun nu sunt tocmai 

uşor de găsit, iar escrocii 

stau la pândă la tot pasul.

La Cluj, şase studenţi au 

fost înşelaţi de un individ 

care se dădea drept propri-

etar deşi el era doar un mun-

citor care renova casele.

„Ţeparul” dădea contracte

Bărbatul se dădea drept 

proprietarul unor locuinţe 

pentru care cerea cel puţin 

200 de euro chirie. Între cei 

care au căzut în plasa es-

crocului este şi o tânără din 

Maramureş, care a ajuns 

acum într-o situaţie dispe-

rată. Este nevoită să renun-

ţe la facultate pentru că, 

spune ea, banii pierduţi erau 

singurii pe care îi avea, po-

trivit digi24.ro.

„Am zis că am nevoie ur-

gentă şi a zis că are foarte 

mulţi care vin să vadă chiria 

şi cine vine... Adică primul 

venit, primul servit”, spune 

Semida Ciulean, păgubită.

Fata a avut încredere să-i 

dea banii pentru că indivi-

dul i-a dat şi un contract.

„Am văzut adresa, că nu 

era de fapt Memorandumu-

lui, care era la cinci minu-

te de facultate, era strada 

Dunării. Şi după aia nu mi-a 

mai răspuns deloc şi a râs 

şi a închis telefonul. Şi eu 

i-am dat 200 de euro”, spu-

ne fata.

Şi nu e singura păgubită. Alţi 

şase tineri au căzut în capcană.

„Am fost, am văzut, mi-a 

plăcut şi am zis să îmi păstre-

ze apartamentul, garsoniera de 

fapt. După asta m-am întâlnit 

a doua zi cu el, i-am plătit ga-

ranţia şi chiria pe o lună, i-am 

dat undeva în jur de 460 de eu-

ro”, spune o altă păgubită.

Când au venit cu bagaje-

le la uşa apartamentului în-

chiriat, tinerii au afl at că băr-

batul nu e proprietar, ci un 

muncitor care renova casele.

„Am vorbit cu cei care 

munceau acolo care ne-au 

spus că el de fapt era un 

muncitor acolo, a rămas sin-

gur în ziua aia şi probabil 

aşa a avut acces, a luat che-

ile şi ne-a dus pe noi acolo 

să vedem apartamentul”, 

spune o tânără.

Cum îşi vor recupera banii

Studenţii speră să-şi re-

cupereze banii, dar ar vrea 

să-l vadă şi pedepsit pe es-

croc pentru faptele sale.

Între timp bărbatul nu 

mai răspunde la niciun te-

lefon.

Poliţiştii îi sfătuiesc pe ti-

neri să verifice cu atenţie 

actele proprietarilor şi con-

tractul pentru a evita astfel 

de proleme.

Ţepe imobiliare la Cluj. Un zugrav închiria fictiv 
studenţilor apartamentele pe care le renova.
Câţiva studenţi au fost înşelaţi de un individ care se dădea drept proprietar.

Apartamentele la un preţ bun nu sunt tocmai uşor de găsit, iar escrocii stau la pândă la tot pasul

Piaţa asigurărilor din 

România şi-a menţinut 

trendul de creştere, con-

semnat în ultima perioa-

dă, şi în primele şase luni 

ale acestui an.

Societăţile de asigurare au-

torizate şi reglementate de Au-

toritatea de Supraveghere Finan-

ciară (ASF) au înregistrat, în pri-

mul semestru al anului 2017, 

un total al primelor brute sub-

scrise (PBS) de 5,04 miliarde de 

lei, în creştere cu 8% compara-

tiv cu aceeaşi perioadă a anu-

lui precedent.

Pe segmentul asigurărilor 

generale (AG), asigurătorii au 

subscris prime brute în valoa-

re de 3,97 miliarde lei, mai mult 

cu 2% comparativ cu perioa-

da similară a anului precedent. 

În acelaşi timp, segmentul asi-

gurărilor de viaţă (AV) a înre-

gistrat un avans de 36% faţă 

de primele şase luni ale anului 

2016, societăţile de asigurare 

înregistrând un nivel al PBS de 

1,07 miliarde de lei.

Din analiza datelor raportate 

de societăţile de asigurare reiese 

faptul că piaţa asigurărilor din 

România este caracterizată de 

un grad ridicat de concentrare. 

În prima jumătate a anului 2017, 

88% din volumul total de prime 

brute subscrise a fost realizat de 

10 societăţi de asigurare din ce-

le 31 de societăţi care desfăşu-

rau, la 30.06.2017, activitate de 

asigurare/reasigurare. „Piaţa de 

asigurări din România pe fon-

dul unei bune capitalizări este 

dominată încă de asigurările 

generale (în special de cele au-

to), dar totodată se remarcă o 

tendinţă susţinută de creştere 

a segmentului asigurărilor de 

viaţă. Acesta este un semnal 

că piaţa intră într-o etapă no-

uă de dezvoltare pe baze sus-

tenabile, ceea ce reprezintă o 

schimbare de paradigmă de la 

asigurarea protecţiei împotriva 

riscurilor către creşterea inte-

resului consumatorilor pentru 

instrumente de protecţie şi acu-

mulare”, a afi rmat Cornel Co-

ca Constantinescu, vicepreşe-

dinte ASF.

Piaţa asigurărilor în primele 6 luni

păgubită

 „Am fost, 
am văzut, 
mi-a plăcut şi am 
zis să îmi păstreze 
apartamentul, 
garsoniera de 
fapt. După asta 
m-am întâlnit 
a doua zi cu el, 
i-am plătit 
garanţia şi chiria 
pe o lună, 
i-am dat undeva 
în jur de 460 
de euro.“

PIAŢA VALUTARĂ

Raportul euro/leu a început 

o nouă săptămână, a cin-

cea, în preajma pragului de 

4,6 lei, care ar trebui depă-

şit, în opinia majorităţii 

analiştilor, în scurt timp.

Cursul euro a crescut de 

4,5950 la 4,5965 lei, într-o şe-

dinţă în care tranzacţiile s-au re-

alizat sub 4,6 lei, între 4,595 şi 

4,599 lei. Cotaţiile de la ora 14:00 

erau de 4,598 – 4,601 lei.

Rezultatul alegerilor din Ger-

mania a produs creşterea medi-

ei dolarului de la 3,8316 la 3,8670 

lei, maxim al ultimelor trei săp-

tămâni. Cotaţiile din piaţă fl uc-

tuau între 3,842 şi 3,874 lei.

Gestionarea defectuoasă a 

economiei româneşti de către 

guvernul PSD-ALDE, creşterea 

PIB fi ind obţinută în cea mai 

mare parte din consum, stimu-

lat de creşterile salariilor buge-

tare şi a pensiilor, a scăzut în-

crederea analiştilor după redu-

cerea semnifi cativă a investiţii-

lor de către stat.

Relevant este indicatorul de 

încredere macroeconomică al 

CFA România, calculat pe baza 

estimărilor membrilor organiza-

ţiei, care a scăzut în august cu 

9 puncte la 50,7 de puncte.

Aceeaşi percepţie negativă 

există şi în cazul raportului eu-

ro/leu, majoritatea reponden-

tilor anticipând o depreciere a 

leului în următoarele 12 luni. 

Valoarea medie pentru orizon-

tul de 6 luni este de 4,6177 lei, 

iar pentru cel de 12 luni de 

4,6523 lei.

Perechea euro/dolar a scă-

zut pe pieţele internaţionale, du-

pă anunţarea sondajelor efectu-

ate în urma alegerilor din Ger-

mania, unde partidul naţiona-

list Alternativă pentru Germa-

nia a câştigat a treia poziţie.

Investitorii au optat pen-

tru prudenţă, astfel că euro a 

coborât de la 1,1936 la 1,1869 

dolari.

Prognoze sumbre pentru leu
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După Almagro şi Seul, 

spectacolele teatrului vor fi  

prezente la Festivalul 

Naţional de Teatru şi la 

alte festivaluri din 

Bucureşti, Odorheiu 

Secuiesc, Arad şi 

Gheorgheni. De asemenea, 

trupei teatrului i se alătu-

ră, din această stagiune, 

Tímea Jerovszky, care vine 

din Oradea şi Francisco 

Alfonsín, care după mai 

multe colaborări, devine 

membru al trupei.

În luna decembrie a aces-

tui an, va avea loc premie-

ra spectacolului Angels in 

America de Tony Kushner, 

în regia lui Victor Ioan Frun-

ză, care se va juca în două 

seri consecutive. Premiera 

va avea loc în cadrul micro-

stagiunii organizate cu pri-

lejul aniversării a 225-a sta-

giunii ale teatrului. În ca-

drul acestei microstagiuni 

publicul va putea vedea ce-

le mai importante premiere 

din stagiunile anterioare.

În luna ianuarie 2018, 

Francisco Alfonsín va pune 

în scenă, la Sala Studio, nu-

vela lui Cehov, Un roman 

cu un contrabas.

Adrian Sitaru va deschi-

de seria regizorilor de film 

care vor monta spectacole 

la Teatrul Maghiar şi va pu-

ne în scenă un text bazat pe 

filmul Ilegitim.

Los Putrefactos, montat 
de Gábor Tompa 

Gábor Tompa va monta, 

în martie 2018, spectacolul 

Los Putrefactos, care porneş-

te de la revista editată de Fe-

derico García Lorca, Salva-

dor Dalí şi Luis Buñuel şi lu-

crările contemporanilor lor.

În perioada martie-aprilie 

2018, Mihai Măniuţiu va pu-

ne în scenă, la Sala Mare, co-

media Burghezul gentilom de 

Molière, după care va urma 

piesa pool (no water) de Mark 

Ravenhill montată de Radu-Ale-

xandru Nica. În aceiaşi peri-

oadă, se va monta şi primul 

proiect câştigător al concursu-

lui dedicat tinerilor regizori. 

Stagiunea se va încheia cu 

spectacolul Lulu de Frank We-

dekind, regia fi ind semnată de 

directorul Teatrului Vígszínház, 

doamna Enikő Eszenyi.

Tineri regizori

Gábor Tompa a anunţat în 

cadrul conferinţei de presă şi 

numele celor patru regizori 

câştigători ai concursului de-

dicat tinerilor regizori. Proiec-

tele propuse de ei vor fi  mon-

tate în următoarele două sta-

giuni: Leta Popescu – (In)vi-

zibil, Andrei Măjeri – Las Me-

ninas de Ernesto Anaya, Dorka 

Porogi – Alice în pat de Susan 

Sontag şi Ioana Păun – Merce-

nari / Zsoldos de Mona Boz-

dog. Directorul teatrului a mai 

adăugat că în evaluarea pro-

iectelor s-a ţinut seama de cla-

ritatea şi originalitatea concep-

ţiei regizorale, de felul în care 

aceste proiecte se încadrează 

în programul teatrului şi de ar-

gumentele aduse pentru reali-

zarea lor.

Pe lângă cele patru proiec-

te selectate, teatrul va iniţia 

discuţii cu alţi patru regizori 

ale căror proiecte pot fi  rea-

lizate după dezvoltarea con-

cepţiei regizorale. Aceste pro-

iecte sunt: Mădălin Hîncu – 

Pinocchio de Carlo Collodi, 

Dragoş Alexandru Muşoiu – 

Snuff de Chuck Palahniuk, 

Anna Horváth – Beyer de iar-

nă de Saito Ayumu şi Andrei 

Măjeri – Trecătoarea pisicii 

de Flavius Lucăcel.

Stagiunea 225 aduce opt premiere 
la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj
Cea de-a 225-a stagiune a Teatrului Maghiar de Stat Cluj debutează cu participarea la mai multe festivaluri. 

Gábor Tompa va monta, în martie 2018, spectacolul Los Putrefactos Stagiunea se va încheia cu spectacolul Lulu de Frank Wedekind

PROMOVARE

Spectacolul Teatrului 

Maghiar de Stat Cluj, Iulius 
Caesar de W. Shakespeare, 

în regia lui Silviu Purcărete, 

s-a jucat în deschiderea 

celei de-a 17-a ediţii 

a Festivalului de Arte 

Performative Seul.

În cadrul festivalului orga-

nizat în perioada 15 septem-

brie – 15 octombrie sunt pre-

zente 17 trupe din ţări precum 

Grecia, Irlanda, Marea Brita-

nie, Franţa sau Canada, cu 

spectacole semnate de artişti 

ca Akram Khan sau Dimitris 

Papaioannou. Pe lângă spec-

tacole, festivalul are în pro-

gram şi o serie de workshop-uri, 

unul dintre ele intitulat 

Director's World of Theater 

and Music fi ind coordonat de 

Vasile Şirli, compozitorul mu-

zicii din Iulius Caesar.

„În cadrul deschiderii ofi ci-

ale a festivalului, consilierul di-

plomatic Costin-Adrian Ionescu 

a spus că este o mare bucurie 

prezenţa la Seul a unui specta-

col din România, cu atât mai 

mult cu câteste pus în scenă de 

un regizor de renume mondia-

lă, Silviu Purcărete. De aseme-

nea, la cea de-a treia reprezen-

taţie au fost prezenţi în sală am-

basadorul Ungariei în Coreea de 

Sud, ES Gábor Csaba şi ataşa-

tul cultural Andrea Kálmán.

Iulius Caesar s-a jucat la Tea-

trul Arko Arts în trei seri con-

secutive, cu sala plină. După 

prima reprezentaţie a avut loc 

şi o întâlnire cu publicul, spec-

tatorii fi ind foarte încântaţi de 

spectacol şi de actoriii Teatrului 

Maghiar. Foarte apreciat a fost 

şi Angyal, câinele lui Caesar, o 

adevărată curiozitate pentru pu-

blicul coreean”, spun reprezen-

tanţii Teatrului.

Teatrul Maghiar de Stat Cluj 

este invitat pentru a treia oară la 

Seul, teatrele din Coreea de Sud 

fi ind şi ele prezente la Cluj, în 

cadrul Festivalului Interferenţe. 

Julius Caesar revine la Cluj, după turneul de succes din Coreea de Sud
REPREZENTANŢII 
TEATRULUI

 „Iulius Caesar s-a jucat 
la Teatrul Arko Arts în 
trei seri consecutive, cu 
sala plină. După prima 
reprezentație a avut loc 
și o întâlnire cu 
publicul, spectatorii 
fi ind foarte încântați de 
spectacol și de actoriii 
Teatrului Maghiar. 
Foarte apreciat a fost și 
Angyal, câinele lui 
Caesar, o adevărată 
curiozitate pentru 
publicul coreean“
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A N U N T

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat 
de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Știinţe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs data 
de 18.10.2017 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din 
str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată de:

* administrator patrimoniu expert achiziţii publice – 
1 post contractual vacant, normă întreagă, în cadrul Biroului 
Achiziţii Publice
Condiţii de participare:

- Vechime în domeniul studiilor minim 3 ani
- Studii superioare
-  Expert achiziţii publice –curs de specializare în domeniul 

achiziţiilor publice
-  Cunoștinţe de utilizare și operare PC (Word, Excel, 

platforma SEAP)
* administrator patrimoniu cu atribuţii tehnice în 

construcţii şi în achiziţii publice – 1 post contractual vacant, 
4 ore/zi, în cadrul Biroului Achiziţii Publice

Condiţii de participare:
- Vechime în domeniul studiilor minim 3 ani
-  Studii superioare, absolvent al Facultăţii de construcţii/

inginerie economică în construcţii
- Atestat de supraveghere a lucrărilor (diriginte de șantier)
*  secretar – 1 post contractual vacant în cadrul Direcţiei 

Secretariate, Rectorat
Condiţii de participare:
- Vechime în muncă minim 3 ani
- Studii superioare
-  Atestate de limbă străină de circulaţie internaţională, 

pentru cel puţin 2 limbi străine, la nivel minim B.2.2.
-  Atestatele de limbă străină să aibă recunoaștere 

internaţională
- Cunoștinţe avansate de operare pe calculator și de secretariat
* administrator patrimoniu – 1 post contractual vacant 

în cadrul Centrului de Management Proiecte
Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii superioare
- Atestat de limbă străină de circulaţie internaţională
- Experienţă în implementarea proiectelor – să fi  fost 

implicat în minim un proiect cu fi nanţare nerambursabilă
- Cunoștinţe avansate de operare pe calculator și de 

secretariat
* laborant – 1 post contractual vacant, in cadrul Facultăţii 

de Știinţa și Tehnologia Alimentelor, Departament II – 
USAMV Cluj-Napoca

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în 

domeniul alimentaţie publică, industrie alimentară
- Cunoștinţe de tehnologia și controlul produselor 

alimentare
- Cunoștinţe minime de analitică de laborator
* muncitor califi cat – bucătar – 1 post contractual vacant 

în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studenţești – Cantină
Condiţii de participare:
- Vechime în muncă minim 1 an
- Studii necesare: generale sau școală profesională
- Califi care de specialitate
* îngrijitoare clădiri – 1 post contractual vacant în 

cadrul Compartimentului Administrativ, activitatea se 
desfășoară în intervalul orar 14-22

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii necesare : 10 clase
- Apt pentru lucrul la înălţime
* muncitor necalifi cat – 1 post contractual vacant în 

cadrul Compartimentului Administrativ (curte)
Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii necesare : 8 clase
- Apt pentru lucru la înălţime
* şef birou aprovizionare-desfacere – 1 post contractual 

vacant în cadrul Biroului Aprovizionare-Desfacere
Condiţii de participare:
- Vechime în muncă 5 ani
- Studii superioare economice sau inginerești
* şef birou tehnic – 1 post contractual vacant în cadrul 

Biroului Tehnic
Condiţii de participare:
- Vechime în specialitate 5 ani
- Studii superioare în domeniul tehnic

Data limită de depunere a dosarelor este 09.10.2017 
ora 10,30. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 
24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int. 237.
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Un lider al partidului de 

extremă-dreapta Alternativa 

pentru Germania (AfD) 

a anunţat luni că nu se va 

alătura grupului parlamen-

tar al AfD, în pofi da faptului 

că acesta a devenit 

a treia forţă politică 

din Germania, informează 

The Associated Press.

Frauke Petry, co-preşedin-

te al AfD, şi-a motivat deci-

zia afi rmând că în interiorul 

partidului există diferenţe ma-

ri de opinie.

În ultimele luni, Petry a fost 

tot mai marginalizată de ceilalţi 

lideri ai partidului. Cu toate aces-

tea, în Saxonia, regiunea de o-

rigine a lui Petry, AfD a avut un 

success deosebit, iar Petry şi-a 

asigurat un mandat de parla-

mentar.

Petry a afi rmat că vrea să 

pregătească partidul pentru a fi  

capabil să guverneze din 2021, 

însă majoritatea liderilor AfD au 

afi rmat clar că prioritatea lor es-

te să rămână în opoziţie şi să 

acţioneze fără limite din aceas-

tă postură.

„Un partid anarhic poate avea 

succes în opoziţie, însă nu poa-

te fi  credibil în ochii alegători-

lor pentru a guverna”, a decla-

rant Petry în cadrul unei confe-

rinţe de presă susţinută luni, 

adăugând că nu se va alătura 

grupului parlamentar al AfD.

Şocat că AfD a obţinut 
locuri în Parlamentul 
Germaniei

 Pierre Moscovici se declară 

şocat că AfD a obţinut locuri în 

Parlamentul Germaniei.

Pierre Moscovici, comisarul 

UE pentru Afaceri economice, 

s-a declarat şocat de rezultatul 

obţinut de formaţiunea de ex-

tremă-dreapta Alternativă pen-

tru Germania (AfD) în scrutinul 

parlamentar german, informea-

ză publicaţia Die Welt.

„Ajungerea formaţiunii Al-

ternativă pentru Germania în 

Bundestag este un şoc şi gene-

rează dubii în societatea ger-

mană. Democraţia germană es-

te puternică acum, situaţia nu 

se poate compara cu cea din 

1933”, a declarat Pierre Mos-

covici, comisarul Uniunii Eu-

ropene pentru Afaceri fi nanci-

are şi economice.

Formaţiunea eurosceptică şi 

xenofobă Alternativă pentru Ger-

mania (AfD) a obţinut locuri în 

Bundestag. Este prima dată du-

pă al II-lea Război Mondial când 

un partid de extremă-dreapta 

este reprezentat în Parlamentul 

federal din Germania.

Partidul Angelei Merkel, 
câștigător

În cadrul alegerilor parla-

mentare din Germania desfă-

şurate duminică, formaţiunea 

de extremă-dreapta AfD a ob-

ţinut 12,6% din voturi, deve-

nind cea de a treia forţă politi-

că din Parlament. Este pentru 

prima dată după al II-lea Răz-

boi Mondial când o formaţiu-

ne de extremă-dreapta este re-

prezentată în Parlamentul fe-

deral din Germania.

Uniunea Creştin-Democrată 

(CDU), formaţiunea cancelaru-

lui Angela Merkel, se clasează 

pe primul loc, cu 33%, în urma 

scrutinului parlamentar din Ger-

mania, fi ind urmată de Partidul 

Social-Democrat, cu 20,5%.

Acest scor este cel mai slab 

înregistrat vreodată de blocul 

electoral format din partidul An-

gelei Merkel, Uniunea Creş-

tin-Democrată (CDU, cen-

tru-dreapta), şi fi liala bavareză 

a acesteia, Uniunea Creştin-So-

cială (CSU).

Tensiuni în partidul AfD, 
după alegeri
Co-preşedintele AfD, Frauke Petry, se distanţează de partid.

Frauke Petry, co-preşedinte al partidului ALTERNATIVA PENTRU Germania
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ANUNŢ CONCURS

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale 
Cluj din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în data de 05.10.2017, ora 10:00, 
concurs pentru ocuparea postului de electrician șef tură CHE la CHEMP Cluj – Secţia 
Exploatare Someș Colibiţa – SH Cluj.

Condiţiile de participare obligatorii şi de dorit la concursul pentru ocuparea postului de 
electrician șef tură CHE sunt:

Condiţii obligatorii:
- Minim absolvent de școală profesională;
-  Califi care/curs de califi care în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, 

staţii și reţele electrice;
- Cunoștinte privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;
- Cunoștinte privind interpretarea schemelor electrice;
- Cunoștinte privind legislaţia SSM și ȘU în domeniu;
-  Cunoștinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări 

privind activitatea de exploatare;
-  Îndeplinește condiţiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Hidroelectrica în 

vigoare și în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi/
Guvernanţă corporativă) – declaraţie conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:
- Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);
- Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
- Minim 1 an experienţă în domeniul energetic.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
• Fișă de înscriere
• Copie legalizată a diplomei care atestă califi carea necesară pentru post
• Copia C.I.
•  Copie după carnetul de muncă și/sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă/

extras din REVISAL
•  C.V. (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele și date de contact 

pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
• Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
• Cazier judiciar

DERULAREA CONCURSULUI:
Concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tura CHE constă în:
• Probă scrisă – pondere 70% din nota fi nală;
• Probă practică – pondere 30% din nota fi nală
Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.
Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tură CHE este 7,00.
Rezultatele concursului vor fi  comunicate (prin publicare pe site-ul societăţii, pe intranet 

și prin afi șare la sediul sucursalei) în data de 09.10.2017.

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE:
•  Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.10.2017, 

ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
•  Tematica și bibliografi a pentru concurs se obţin de la Serviciul Resurse Umane și 

Comunicare – SH Cluj.
•  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din 

cadrul SH Cluj, la telefon 0264-207810.

Universitatea de 

Medicină şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu”, 

Fundaţia „Iuliu 

Haţieganu” şi Institutul 

European de Oncologie 

din Milano organizează, 

sub egida Asociaţiei 

Române de Urologie şi a 

„Aging Male Romanian 

Medical Association,” în 

intervalul 28-29 septem-

brie 2017, la 

Cluj-Napoca, a 8-a ediţie 

a Conferinţei 

Internaţionale „Progrese 

în Uro-Oncologie”.

Potrivit organizatorilor, 

dezvoltările tehnologice din 

ultimii ani au condus la mo-

dificări semnificative în di-

agnosticul şi tratamentul pa-

tologiei urologice. Astfel, or-

ganizarea acestui eveniment 

este importantă pentru me-

dicii care activează în acest 

domeniu medical, medici 

urologi, anatomopatologi, 

oncologi, imagişti, radiote-

rapeuţi.

În prezent, chirurgia mi-

nim-invazivă (robotică şi la-

paroscopică) a devenit stan-

dard pentru majoritatea in-

tervenţiilor chirurgicale 

uro-oncologice.

„Ne dorim să organizăm 

o întâlnire a celor mai cu-

noscuţi urologi cu experien-

ţă în chirurgia minim-inva-

zivă din 12 ţări europene 

care să împărtăşească din 

experinţa lor. Astfel, echi-

pele chirugicale vor realiza 

10 intervenţii urologice on-

cologice prin abord laparo-

scopic 3D şi robotic. Aces-

te intervenţii vor fi transmi-

se şi urmărite de către par-

ticipanţi în sala de conferin-

ţe realizând dezbateri în di-

rect între chirurgul operator 

(din sala de operaţii a Spi-

talului Municipal) şi parti-

cipanţii la conferinţă (Hote-

lul Golden Tulip Ana Dome) 

care să permită extinderea 

utilizării chirurgiei minim 

invazive în cât mai multe 

servicii de urologie din ţa-

ră”, spun organizatorii.

Potrivit acestora, prin 

organizarea acestui tip de 

eveniment, misiunea Uni-

versităţii de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu” 

Cluj-Napoca, este să se po-

ziţioneze ca instituţie de 

educaţie publică, de inte-

res social în România, îm-

bogăţindu-se prin dezvol-

tare şi continua adaptare 

la cerinţele Europene.

Specialiștii în uro-oncologie 
se adună la Cluj-Napoca

Un deces din 12 survenite 

într-o perioadă de cinci ani 

ar fi  putut fi  evitate graţie 

unei activităţi fi zice cotidi-

ene – precum activităţile 

menajere şi mersul pe jos 

spre locul de muncă -, des-

făşurată pe durata a 30 de 

minute, timp de cinci zile 

pe săptămână, potrivit 

unui studiu publicat 

vineri, informează AFP.

„O activitate fi zică şi mai 

intensă (750 de minute pe săp-

tămână) este asociată cu o re-

ducere (a mortalităţii provo-

cate de bolile cardiovascula-

re, n.r.) şi mai mare, mai ales 

pentru acele persoane care îşi 

repartizează activitatea fi zică 

pe durata întregii zile, graţie 

modului lor de transport, ti-

pului de profesie pe care o 

exercită şi activităţilor lor cas-

nice”, afi rmă autorii acestui 

studiu ce a fost publicat în re-

vista The Lancet.

Noul studiu, realizat pe un 

eşantion de 130.000 de per-

soane din 17 ţări, „confi rmă 

la scară globală că activitatea 

fi zică este asociată cu un risc 

mai mic de mortalitate şi de 

boli cardiovasculare”, au pre-

cizat coordonatorii cercetării.

După părerea lor, această 

concluzie se aplică indepen-

dent de ţara de origine a par-

ticipanţilor, tipul de activita-

te fi zică şi de contextul în ca-

re aceasta este realizată (în 

cadrul unor activităţi recrea-

tive preferate sau în cadrul 

vieţii cotidiene).

Organizaţia Mondială a Să-

nătăţii (OMS) recomandă cel 

puţin 150 de minute pe săp-

tămână de activitate fi zică „de 

intensitate moderată” (75 de 

minute dacă aceasta are o „in-

tensitate susţinută”).

Potrivit autorilor studiului, 

aproape un sfert din popula-

ţia mondială nu îndeplineşte 

aceste obiective.

Noua cercetare arată că 

„mersul pe jos timp de 30 

de minute în majoritatea zi-

lelor din săptămână repre-

zintă un beneficiu substan-

ţial”, potrivit cercetătorului 

Scott Lear, profesor la Uni-

versitatea Simon-Fraser din 

Canada, coordonatorul prin-

cipal al studiului.

Analiza a vizat persoane 

cu vârste cuprinse între 35 

şi 70 de ani provenind din 

zone urbane şi rurale din 

ţări bogate şi din ţări defa-

vorizate. Participanţii au fost 

monitorizaţi timp de aproa-

pe şapte ani.

„Din cele 106.970 de per-

soane care îndeplineau con-

diţiile referitoare la activita-

tea fi zică, 3,8% erau afectate 

de boli cardiovasculare. Acest 

procent creşte la 5,1% în rân-

dul persoanelor cu activitate 

fi zică insufi cientă”, notează 

autorii studiului.

„Riscul de mortalitate a 

fost, de asemenea, mai ma-

re pentru aceia care nu în-

deplineau nivelurile reco-

mandate de activitate fizi-

că, fiind de 6,4%, contra 

4,2% pentru persoanele ca-

re îndeplineau baremurile”, 

au mai spus cercetătorii ca-

nadieni.

Forma cel mai des întâlni-

tă de activitate fi zică obser-

vată provenea din viaţa coti-

diană: transport, muncă, ac-

tivităţi menajere.

Precedentele studii realiza-

te pe această temă au vizat 

ţările cu venituri mari, au sub-

liniat autorii studiului. 

Mersul pe jos la serviciu ar putea salva vieţi
Noi studii confirmă la scară globală că activitatea fizică este asociată cu un risc mai mic de mortalitate.

Mersul pe jos timp de 30 de minute în majoritatea zilelor din săptămână reprezintă un benefi ciu substanţial pentru sănătate

ACTIVITATE

150
de mintute de 
activitate fi zică pe 
săptămână este 
timpul pe care 
Organizația Mondială 
a Sănătății (OMS) ne 
recomandă să-l facem

CERCETĂTORII 
STUDIULUI | 

 „Din cele 106.970 de 
persoane care 
îndeplineau condițiile 
referitoare la 
activitatea fi zică, 3,8% 
erau afectate de boli 
cardiovasculare. Acest 
procent crește la 5,1% 
în rândul persoanelor 
cu activitate fi zică 
insufi cientă. Riscul de 
mortalitate a fost, de 
asemenea, mai mare 
pentru aceia care nu 
îndeplineau nivelurile 
recomandate de 
activitate fi zică, fi ind 
de 6,4%, contra 4,2% 
pentru persoanele 
care îndeplineau 
baremurile “
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Un gând de compasiune și sincere condoleanțe 
domnului dr. Sbîrciu Mihăilă, în aceste momente 

de grea încercare sufl etească, pricinuite de trecerea 
la cele veșnice a mamei sale, D-na Maria Sbîrciu.

Dumnezeu să o odihnească în pace 
și să mângâie familia îndurerată!

Colectivul Clinicii NOVOGYN

CONDOLEANŢE

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând cabană din lemn de brad de 
12 x 12 cm, în construcţie, 2 camere 
și hol de 8,60 x 2 m, cu posibilitate 
de mansardare, după caz. Preţ ne-
gociabil. Relaţii și informaţii supli-
mentare la tel. 0757-726993. (7.7)

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

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

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, str. Dealul Fânaţe-
lor F.N, în supr. 6200 mp, cu front 
de 180 m, cu toate utilităţile de pe 
teren, a 100 m de autobuzul nr. 
39, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

¤ Vând grădină în Copăceni, 8 ari, 
17 m front la stradă, pentru con-
strucţie, toate utilităţile aprobate 
(apă, gaz, curent). Relaţii supli-
mentare la tel. 0722-246007. (6.7)

¤ Vând teren intravilan în Turda, 
lângă lac, 4300 mp, preţ negocia-
bil. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0722-246007. (6.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 pm, în Mărișel, zona cen-
trală, front 90 m la drumul princi-
pal, curent electric, apă în faţa te-
renului, carte funciară, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-

tun-Pleș, intravilan, front 94 m spre 
Lacul Fântânele-Beliș (15-25 m pâ-
nă la apă), în supr. de 7800 mp, 
C.F., drum de acces pe la Giurcuţa, 
preţ 8 euro/mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-653097. (7.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, la 13 km de 
Cluj-Napoca, cu un peisaj speln-
did, loc liniștit, împrejmuit, front 
23 m. Informaţii și relaţii la tel. 
0740-312851. (11.14)

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

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

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

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, dotat, mobilat, etaj 1, zo-
nă liniștită, în cart. Mănăștur, unei 
tinere perechi sau două fete tinere 
studente, la un preţ convenabil, 
de la 1 octombrie. Rog seriozitate. 
Informaţii sau detalii suplimentare 
la tel. 0743-330440. (10.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, mobilat, utilat, la 1 mi-
nut de staţia Minerva, foarte cu-
rat, pe perioadă lungă, pentru 2 
fete liniștite, nefumătoare, preţul 
pieţei. Informaţii suplimentare la 
tel. 0748-652512. (4.7)

¤ Închiriez ap. 2 camere, bucătă-
rie, baie, cart. Gheorgheni, 
Cluj-Napoca, aproape de centru. 
Bloc izolat termic, fără restanţieri, 
cu loc de relaxare în grădina blo-
cului. Tel 0735-181331 (26.40)

SPAŢII

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
gestiune, depozit. Ofer și cer seri-
ozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

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

¤ Licenţiată în drept 2016, cu expe-
rienţă de lucru în cabinet notarial, 
caut loc de muncă în domeniul juri-
dic ca și consilier juridic, jurist. Ofer 
și cer seriozitate. Tel. 0758-324971.

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

SERVICII

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

¤ Economist, membru CECAR, cu 
experienţă în contabilitate, do-
meniul producţie, ţin evidenţe 
contabile. Aștept telefoane la 
0752-120355. (4.7)

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând două capete debară, cru-
ce cardanică pentru autoturism 
LADA 1500, piesele sunt noi. Preţ 
30 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0744-653097. (4.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând mașini de cusut TEXTIMA, 
SINGER, JUKI, METALOTEHNICA, 
mașină de stopat, mașină de cusut 
nasturi, generator abur pentru căl-
cat. Preţuri negociabile. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0757-726993. (2.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică excelentă, la 
nevoie asigur transport, sub preţul 
pieţii. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.

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

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-
teria pe perete, foarte puţin folosi-
tă, stare perfectă, ideală pentru băi 
de dimensiuni mai mici, preţ 400 
RON, puţin negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-278287.

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

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

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

MOBILIER

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

¤ Promoţie de vară! Vând canapea 
extensibilă, dimensiune 140 x 200 
cm, compusă din 2 saltele tip Rela-
xa, cu spaţiu de depozitare, culoare 
bleumarin, cu 2 perne, stare foarte 
bună. Nu asigurăm transportul. Preţ 
650 ron, puţin negociabil. Relaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezulta-
tă din reamenajări, preţ 300 RON, 
puţin negociabil. Nu asigurăm 
transportul. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-278287.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând covor cu model tip 
medalion (culoare predominantă 
– bordo), dimensiune 2,40 x 3,30 
m, foarte puţin folosit, stare per-
fectă, preţ 350 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare 
lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 
300 RON, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând pian vienez cu coardă 
scurtă și placî de bronz. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0744-605935. (10.14)

MEDICALE

¤ Vând ecograf TOSHIBA cu doă son-
de. Informaţii și relaţii suplimentare 
la telefonul 0744-605935. (10.14)

¤ Vând ecograf. Informaţii și relaţii 
la telefonul 0723-435446. (9.14)

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-100529. (2.7)

COMEMORARE

Cu durere în sufl et îmi 
amintesc în aceste luni, 
de trecerea în veșnicie a

iubitului meu soţ

MÜLLER ANDREI
și a jurnaliștilor de 

excepţie

BALLÓ ÁRON şi 
ILIE CĂLIAN.

Dumnezeu să îi aibă 
mereu în paza Sa.

Müller Rozália. (2.2)

DIVERSE

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Doresc să cumpăr sau să închi-
riez tocător de mere (fructe), 
manual sau electric. Aștept tele-
foane la 0721-356827.

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

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 

preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

COLECŢIONARI

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (6.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, genţi, chibrituri, scru-
miere, reclame, brichete, insig-
ne, afi șe, etc., orice obiect pe ca-
re scrie Malboro. Cer și ofer seri-
ozitate. Tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu bur-
duf, radio, tablouri, icoane). Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (5.5)

¤ Clujean colecţionar caut pe ci-
neva care ar avea timbre, picturi, 
poze vechi, scaune foarte vechi. 
Aștept telefoane la 
0752-362823. (6.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (6.7)

ANIMALE

¤ Vând porci pentru sacrifi care, 
între 140-170 kg, ţinut pe cerea-
le, în Cluj-Napcoa, Gheor-
gheni-Sopor, preţ negocoabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0751-095924. (2.7)

¤ Vând porci pentru tăiat, 140-150 
kg, crecut cu cereale bio. preţ nego-
ciabil. Sunaţi la 0741-100529. (1.7)

¤ Cumpăr purcei de 8-10 săptă-
mâni. Tel. 0751-095924. (2.7)

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:00 Aici, acum

13:47 La pas prin Sinaia

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Stiri

16:05 Maghiara de pe unu

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Secrete de razboi

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:55 Romania 9

22:30 Starea natiei

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Nunta cu scantei

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cutite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:45 Fotbal UEFA Champions 
League: Borussia Dortmund – 
Real Madrid

PRIMA TV

13:00 Casa: constructie si design

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Camera de ras

15:30 Mama mea gateste 
mai bine

16:30 Focus 18

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Razbunarea dragonului II

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Patria mea esti tu

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 Povestile Romaniei

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Prima Doamna

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: CSM 
Poli Iasi – ACS Poli Timisoara

18:30 Casa Poporului

20:00 Saptamana agricola

21:30 LIGA MAGAZIN

22:30 Faci pariu?

23:30 Sporturi extreme

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

BANCA COOPERATISTA ALIANTA CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca: Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 100, tel. 
0264.592.123, 0264.430.619

Agentia Turda: Str. G. Cosbuc nr. 1, tel. 0264.313.414, 
0785.204.885

Agentia Gherla: Str. Crisan nr. 45, tel. 0264.241.964, 
0785.204.877 

DOBANZI DEPOZITE 
PERSOANE FIZICE:

Depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare 
a Depozitelor in Sistemul Bancar

Perioada Dobanda Tip dobanda

12 luni 2.10% variabila

6 luni 2.10% fixa

3 luni 1.50% fixa

1 luna 1.30% fixa

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM

AGENŢI DE CURĂŢENIE

în condiţii avantajoase de salarizare, 

plată ore suplimentare, 

bonusuri.

Relaţii la telefon 0784-290.182, 
0785-966.688 sau 021-335.00.11, 

de luni până vineri, 
între orele 09:00-18:00.

             Always clean!

Angajăm 
personal cu 
experiență 

pentru MAGAZIN 
NATURIST 

Magazinul este situat în incinta Sigma Center, str 
Republicii 109, Cluj-Napoca. 

Pentru informații sunați la telefon: 

0786-102493, 0762-201892 

sau e-mail: hypericumimpex@gmail.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. DARTIM S.R.L.
Angajează

  VÂNZĂTOR/VÂNZĂTOARE  pentru magazin 
alimentar

 LUCRĂTOR COMERCIAL 

 ŞOFER  pentru distribuţie produse alimentare

C.V.-urile se pot depune la sediul fi rmei din 

Cluj-Napoca, str. Sibiului nr. 1, jud. Cluj,

E-mail: dartim.cj@gmail.com.

Detalii la numărul de telefon: 0731-014.287.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Cautăm persoane: responsabile, serioase, 
punctuale, rapide, atente la detalii, 

abilităţi de lucru în echipă

Ce veţi face: curăţenie în cadrul și în afara sediului Eon 

gaz din Cluj-Napoca, folosind echipamentul din dotare.

Ce vă oferim: program 8 ore, perioada contract 

nedeterminată, salariu fi x + tichete de masă, echipament.

Persoanele interesate să sune la numărul de telefon: 

0754204323.

ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

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

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

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

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

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

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

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni 
până vineri

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

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

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

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

şi în schimburi
• Capacitate de distingere a culorilor

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ – pentru construire pensiune agroturistică 
D+P+E cu piscină exterioară, în com Dabaca, sat Luna de 
Jos,fr. nr., jud. Cluj, titular Zdroba Călin Sorin, nu necesită 
evaluare de mediu, deoarece amplasamentul nu se afl ă în 
arii naturale protejate și nu propune activităţi cu impact 
semnifi cativ advers asupra mediului. 

Planul urmează 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, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 
900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

A N U N T

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și 

completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Știinţe 

Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează 

concurs în data de 11.10.2017 ora 10,00, la sediul USAMV 

Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru 

ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată de:

* secretar – 1 post contractual temporar vacant, perioadă 

determinată in cadrul Direcţiei Secretariate, Senat

Condiţii de participare:

- Nu necesită vechime

- Studii superioare

- Atestat de limbă străină de circulaţie internaţională

- Cunoștinţe de operare pe calculator și de secretariat

* secretar – 1 post contractual temporar vacant, perioadă 

determinată in cadrul Direcţiei Secretariate.

Condiţii de participare:

- Nu necesită vechime

- Studii superioare, juridice sau administraţie publică

- Atestat de limbă străină de circulaţie internaţională

- Cunoștinţe de operare pe calculator și de secretariat

Data limită de depunere a dosarelor este 02.10.2017 

ora 10,30. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 

24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.
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Doghi Dorin, campion 
naţional la Tineret
Pugilistul legitimat la CS ”U” Cluj, 
Doghi Dorin, a cucerit medalia de 
aur la Campionatul Naţional de 
Tineret, desfășurat în perioada 
18-23 septembrie la Bacău. 
Boxerul clujean a devenit campio-
nul naţional al categoriei 56 de 
kg după ce a trecut pe rând de 
Antoniu Ilinescu și de Marian 
Sabău, de la SCM Bacău. În fi nala 
categoriei, Doghi Dorin, a trecut 
la puncte de sportivul de la 
Centru Olimpic de Box de la 
Brăila, Valentin Velicu. „Sunt foar-
te mulţumit pentru performanţa 
obţinută și îmi doresc să pot ajun-
ge cât mai sus! Am avut niște me-
ciuri foarte bune, primele cu doi 
sportivi băcăuani, iar in fi nala am 
câștigat la puncte. Le mulţumesc 
mult antrenorilor mei, Matiș 
Octavian și Hercz Iosif, că mă sus-
ţin și mă pregătesc pentru fi ecare 
competiţie”, a declarat campionul 
naţional Doghi Dorin. În urma re-
zultatului obţinut, pugilistul uni-
versitar a fost convocat la lotul na-
ţional în vederea participării la 
Campionatul European. Astfel, 
Doghi Dorin se va prezenta mier-
curi la Centrul Olimpic de Box de 
la Bacău pentru a începe pregăti-
rea pentru competiţia europeană 
de tineret, care va avea loc în pe-
rioada 14-23 octombrie, în 
Antalya, Turcia.

Olympique Marseille, 
victorie dedicată 
lui Bernard Tapie
Echipa Olympique Marseille a în-
vins pe teren propriu, cu scorul 
de 2-0, formaţia FC Toulouse, în 
ultima partidă a etapei a 7-a a 
campionatului de fotbal al 
Franţei, disputată duminică sea-
ra. Golurile au fost marcate de 
Florian Thauvin (min. 32) și 
Lucas Ocampos (min. 61). 
Jucătorii și ofi cialii lui Olympique 
Marseille i-au dedicat la fi nal vic-
toria fostului președinte al clubu-
lui din sudul Franţei, Bernard 
Tapie (74 ani), diagnosticat cu 
cancer stomacal. Suporterii lui 
OM au scandat la rândul lor, pe 
parcursul jocului, numele lui 
Tapie, afi șând mai multe banne-
re de susţinere a acestuia în tri-
bunele de pe Stade Velodrome. 
Graţie acestui succes, Olympique 
Marseille a acumulat 13 puncte 
și ocupă locul 5 în clasament.

Haltere: Trei medalii 
de argint pentru 
Robert Florea
Sportivul român Robert Florea a 
cucerit trei medalii de argint, du-
minică, la categoria 56 kg, în ca-
drul Campionatelor Europene de 
haltere Under-15 de la Prishtina 
(Kosovo). Florea a ocupat locul al 
doilea la stilul smuls, cu 95 kg (a 
ratat o tentativă), fi ind devansat 
de azerul Rustam Gasimov, 100 
kg. La aruncat, Florea a fost tot al 
doilea, cu 120 kg, la doar un kilo-
gram de Gasimov, după ce a ratat 
o ultimă încercare, la 125 kg. La 
total, Gasimov a fost primul, cu 
221 kg, urmat de Florea, 215 kg. 
La Under-17, în limitele cat. 56 
kg, Petrică Bălăuţă a ocupat locul 
8 la smuls (92 kg), aruncat (111 
kg) și total (203 kg). După două 
zile de concurs, bilanţul României 
la Campionatele Europene de 
haltere Under-15 și Under-17 de 
la Prishtina (Kosovo) este de șap-
te medalii de aur, opt de argint și 
patru de bronz.

Pe scurt

România va debuta mier-

curi, ora 19:00, la 

Râmnicu Vâlcea, contra 

Austriei, în preliminariile 

CE 2018. Austriecele sunt 

cunoştinţe recente, cele 

două formaţii întâlnin-

du-se în play-off-ul pentru 

Campionatul Mondial 

2017, anul acesta în iunie. 

Neagu şi compania au 

câştigat ambele dispute, 

34-29, la Oradea, şi 33-24 

la Stockerau.

Într-o grupă din care mai 

fac parte Portugalia şi Rusia, 

„tricolorele” par focusate de 

pe acum pe disputele cu Ru-

sia, din martie anul viitor. Du-

bla contra campioanelor olim-

pice va desemna câştigătoa-

rea grupei. „Nu subestimăm 

Austria şi Portugalia, dar cred 

că vom lupta cu Rusia pentru 

prima poziţie a clasamentu-

lui. Asta nu înseamnă că nu 

vom lua în serios fi ecare meci”, 

a declarat portarul Iulia Du-

manska, potrivit gsp.ro.

Tânăra de doar 21 de ani 

a debutat la Euro 2016, acolo 

unde România a ocupat locul 

5 şi unde a învins, între alte-

le, şi Rusia. „Primele două jo-

curi, cu Austria şi Portugalia, 

sunt foarte importante. Tre-

buie să câştigăm, pentru că 

eu sunt convinsă că ne vom 

califi ca la turneul fi nal”, a 

adăugat Dumanska.

„La Vâlcea nu-mi auzeam 
jucătoarele!”

Selecţionerul Martin Am-

bros şi-a adus aminte că a fost 

de două ori în sala de la Rm. 

Vâlcea ca adversar, o dată cu 

Itxako şi o dată cu Gyor. „De 

câte ori am jucat la Vâlcea at-

mosfera a fost senzaţională. 

Îmi amintesc cât de greu ne e-

ra să jucăm când eram adver-

sari ai Oltchimului. Nu puteam 

să le dau fetelor nici indicaţii, 

pentru că nu le auzeau”, şi-a 

reamintit Martin Ambros.

„Îi aşteptăm pe fani să fi e 

alături de noi. La Vâlcea lu-

mea iubeşte naţionala Româ-

niei şi sunt convinsă că va fi  

alături de noi”, a adăugat şi 

Valentina Elisei Ardean.

După disputa cu Austria, 

România va juca peste patru 

zile în Portugalia, la Luso, 

contra lusitanelor.

21 de jucătoare convocate

Martin Ambros şi secundul 

său, Horaţiu Paşca, au convo-

cat pentru dubla Austria şi Por-

tugalia 21 de handbaliste. 6 din-

tre ele vin din „străinătate”:

Dedu şi Perianu (Siofok), 

Geiger (Brest), Pintea (Issy 

Paris), Laslo (Buducnost) şi 

Zamfirescu (Debrecen). Sunt 

şi trei debutante în echipă, 

Raluca Băcăoanu (HCM Rm. 

Vâlcea), Daria Bucur (Coro-

na Braşov) şi Szilvia Szabo 

(CSM Bistriţa). 11 jucătoare 

din cele 21 au fost prezen-

te la Euro 2016, primul tur-

neu final cu Martin Ambros 

pe bancă.

PRELIMINARIILE CE 2018

„Tricolorele” şi-au făcut calculele: 
„Ne batem cu Rusia pentru primul loc”
Iulia Dumanska, portarul naţionalei de handbal, crede că Austria şi Portugalia sunt 
outsiderele în grupa României şi că bătălia se va da contra campioanei olimpice Rusia.

România va debuta în preliminariile CE 2018 contra Austriei, miercuri la Râmnicu Vâlcea

U-Banca Transilvania a 

cedat meciul tur al manşei 

duble cu MHP Riesen 

Ludwigsburg din 

Germania, contând pentru 

turul al doilea preliminar 

al Basketball Champions 

League. Meciul s-a dispu-

tat duminică seara, 

la Arena Ludwigsburg, 

nefi ind televizat.

Gazdele au început foarte 

energic meciul şi au reuşit să 

conducă repede cu aproape ze-

ce puncte (9-1, min. 3), însă 

echipa noastră s-a repliat şi a 

reuşit să egaleze la 16 (min. 8). 

Echilibrul s-a păstrat şi pe par-

cursul secvenţei secunde, însă 

energia debordantă a nemţilor, 

mai ales sub cele două panouri, 

le-au adus multe recuperări, a-

tât ofensive, cât şi defensive. La 

pauză, gazdele aveau un avan-

taj de opt puncte.

La revenirea de la vestiare, 

chiar dacă U-Banca Transilva-

nia a operat mai multe modi-

fi cări în special în defensivă, 

ori de câte ori diferenţa scădea 

sub cinci puncte, Ludwigsburg 

găsea soluţii să pună mingea 

în coş şi să refacă ecartul de 

7-8 puncte.

În debutul ultimei perioade 

de joc, MHP Riesen s-a detaşat 

la cea mai mare diferenţă de pâ-

nă atunci, respectiv 12 puncte 

(70-58, min. 33), însă baschet-

baliştii noştri au reuşit să taie 

defi citul în două cu doar două 

minute rămase de joc (75-70, 

min. 38). Până la fi nal, fi ecare 

echipă a mai punctat o dată, iar 

gazdele au mai adăugat o arun-

care liberă şi primul joc s-a în-

cheiat cu un avantaj de două 

posesii pentru germani.

Meciul retur se dispută as-

tăzi, cu începere de la ora 19, 

la Sala Polivalentă din Cluj-Na-

poca.

„Cred că a fost o luptă ade-

vărată, ştiam că vom juca cu o 

echipă foarte atletică, foarte fi -

zică, una care pune foarte ma-

re presiune pe tot terenul şi foar-

te bună la recuperare ofensivă. 

Nu am reuşit în prima jumăta-

te să facem faţă, le-am permis 

14 recuperări ofensive şi am 

avut 12 mingi pierdute, care 

ne-au costat, le-am dat posesii 

suplimentare şi nu ar fi  trebuit 

să o facem. În a doua jumătate 

am recuperat mai bine, am avut 

doar două mingi pierdute. Mer-

gem acasă cu acest rezultat, ca-

re este unul bun dacă vom re-

uşi să ne califi căm, însă nu are 

nicio valoare dacă nu mergem 

mai departe”, a declarat Mihai 

Silvăşan, antrenor principal 

U-Banca Transilvania.

Handicap de şase puncte înaintea 
returului cu Ludwigsburg

Simona Halep se menţine 

pe locul 2 în clasamentul 

WTA, dat publicităţii 

luni, cu 5.965 de puncte, 

însă „distanţa” faţă de 

liderul WTA, Garbine 

Muguruza, s-a mărit de 

la 65 de puncte la 150 de 

puncte, după ce spaniola 

a atins faza semifi nalelor 

la turneul Premier de la 

Tokyo.

În clasamentul Race, care 

contează pentru Turneul Cam-

pioanelor, Halep se menţine 

de asemenea pe locul 2, cu 

5.025 de puncte, tot după Mu-

guruza, 5.491 puncte.

În Top 100 WTA, Sorana 

Cîrstea a urcat şase poziţii, 

pană pe locul 46, cu 1.166 

puncte, Irina-Camelia Begu a 

urcat şi ea, un loc, până pe 

54, cu 1.078 de puncte, în 

timp ce Monica Niculescu a 

coborât nouă poziţii, de pe 

56 pe 65, cu 871 de puncte.

Mihaela Buzărnescu a mai 

urcat un loc în clasamentul 

WTA, până pe 105, cu 605 de 

puncte. La 29 de ani, ea se 

afl ă pe cel mai bun loc pe ca-

re l-a ocupat vreodată în ca-

rieră, în timp ce rusoaica Ma-

ria Şarapova este pe 104, tot 

cu 605 puncte.

În top 200 WTA, Ana Bog-

dan a urcat de pe locul pe 

118 pe 116, cu 528 de punc-

te, Alexandra Cadanţu a ur-

cat 11 locuri, până pe 156, cu 

366 de puncte, Patricia Ma-

ria Ţig a coborât 29 de locuri, 

până pe 157, cu 364 de punc-

te, Alexandra Dulgheru se 

menţine pe locul 192, cu 287 

de puncte, iar Irina Bara a 

coborât şi ea mult, 21 de po-

ziţii, de pe 174 pe 195, cu 

283 de puncte.

La dublu, Monica Nicules-

cu are cea mai bună clasare 

dintre românce – locul 20, cu 

3.200 de puncte, o poziţie 

mai jos ca săptămâna trecu-

tă. Raluca Olaru a urcat de 

pe locul 33 pe 32 (2.160 de 

puncte), iar Irina-Camelia Be-

gu a coborât de de locul 45 

pe 46 (1.676 de puncte).

Halep se menţine 
pe locul 2 în WTA

MARTIN AMBROS | 
antrenor România

 „Am găsit la fete 
plăcerea de a 
reveni în echipa 
națională. S-au 
bucurat că s-au 
revăzut și că sunt 
din nou împreună. 
E primul meci 
dintr-o serie 
în urma căreia ne 
dorim să ajungem 
la Euro 2018, 
din Franța.“
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