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POLITIC

Colecţiile politicienilor
Parlamentarii clujeni adună obiecte de ar-
tă, sâmburi, timbre şi bijuterii.  Pagina 4

ACTUALITATE

O clujeancă 
nonconformistă la CSM
Andrea Chiş şi-a depus recent proiectul de 
candidat pentru CSM.  Pagina 2

ECONOMIE

Salarii mai mari la Cluj
Câştigul salarial mediu din luna iunie 
2016 a fost cu 14,8% mai mare faţă de 
aceeaşi lună din anul 2015.  Pagina 5

SOCIAL

Susţinem Walking 
Month
O echipă Monitorul de Cluj merge pe jos pen-
tru a ajuta copiii cu handicap.  Pagina 7

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

ECONOMIE

România paradoxală: Creștere 
economică record, șomaj cronic

ACTUALITATE

Cu bolidul pe trotuar în centrul 
oraşului, ca să cumpere covrigi

Deşi avem una din cele mai 
mari rate de creştere economică 
din UE, şomajul din România es-
te şi el de vârf. Potrivit statistici-
lor UE, citate de digi24.ro, în Ro-
mânia în primul trimestru al anu-
lui 2016 au intrat în muncă 5,3% 
dintre şomerii înregistraţi în evi-
denţe în trimestrul precedent, re-
spectiv ultimul din 2015. Procen-
tajul este foarte mic faţă de UE, 
unde, în medie, 15,4% dintre şo-
meri şi-au găsit de lucru. Cel mai 
bine plasate au fost Elveţia, Da-
nemarca şi Turcia, ţări unde pon-
derea celor care şi-au găsit o sluj-
bă a fost cuprinsă între 30% şi 
33%.

Dacă după trecerea ultimului 
trimestru din 2015 65% dintre şo-
merii europeni continuau să ai-
bă acest statut, în România pon-

derea era de 80%. La acest capi-
tol am fost ”depăşiţi” doar de Bul-
garia Grecia şi Slovacia. Pe lân-
gă cei care au continuat să fi e şo-
meri sau s-au angajat mai există 
categoria celor care au devenit 
inactivi. Ponderea acestora a fost 
în România de 14%, inferioară 
mediei UE de 18%.

Ponderea mică a celor care au 
reuşit să se angajeze în primul 
trimestru al acestui an surpinde 
în condiţiile în care creşterea eco-
nomică a fost de 1,6% în doar 
un trimestru faţă de octom-
brie-decembrie 2015 şi de 4,3% 
faţă de ianuarie-martie 2015. O 
posibilă explicaţie este aceea că 
creşterea are la bază doar evolu-
ţia pozitivă a consumului, nesus-
ţinută de o evoluţie pozitivă a 
sectorului productiv.

Șoferița unui Range Rover a 
parcat în această dimineață în 
stația de la Operă pentru a-și cum-
păra...covrigi. Dacă în prima fază 
a parcat în stația de autobuze, iar 
șoferii mijloacelor de transport în 

comun au claxonat-o, șoferița a 
urcat cu bolidul, cu tupeu, pe tro-
tuar.

Pietonii care așteptau în stație 
s-au arătat indignați de isprava 
șoferiței.
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Clasa zero ar putea începe la Şincai într-o clădire şantier
Cei mai mici elevi ai Liceului Teoretic Gheorghe Şincai din Cluj-Napoca vor învăţa, în noul an școlar, într-o clădire 
preluată de la Liceul de Arte Romulus Ladea, aflată la mare distanţă de şcoala „mamă”.  Pagina 7

De ce Poliţia şi Pompierii nu suflă o vorbă despre cauzele izbucnirii incendiilor de la Pata 
Rât? Să fie vorba despre incompetenţă sau pur şi simplu autorităţile sunt cele care 
„comandă” aprinderea deşeurilor ca să nu dea pe dinafară rampa temporară? Pagina 3

Incendierea gunoaielor, 
acceptată de autorităţi?
Deşeurile de la Pata Rât iau foc repetat, dar vinovaţii stau ascunşi.
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Anunţ de interes public
Regia Autonomă de Termofi care Cluj-Napoca anunţă 

întreruperea furnizării apei calde menajere din 01.09.2016, 

ora 06:00 până la ora 23:00 la blocurile arondate punctelor 

termice 11, 12, 26, 27, 28 Mărăști, 1, 2, 3, 4 PATA, Cipariu 

și Venus, ca urmare a unor lucrări la reţeaua de apă fi erbinte.

Vor fi  afectate blocurile de locuinţe de pe străzile: Calea 

Dorobanților nr. 70-109, Năsăud 4-20, Aurel Vlaicu 2-10, 

Arieșului, Aurel Suciu, Bistriței, Godeanu, N. Titulescu, Paskaly, 

Muncitorilor, Iugoslaviei, Liviu Rebreanu, Tache Ionescu, 

Cipariu, C-tin Brancuși, Năsăud, 21 Decembrie 1989, Al. Vaida 

Voievod, Venus și străzile adiacente acestora.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate.

Andrea Chiş e judecătoare 

la Secţia Civilă a Curţii de 

Apel Cluj şi lector univ. 

dr. la Facultatea de Drept 

a UBB. Ex soţia celebrului 

procuror Doru Ţuluş, fos-

tul şef al secţiei a II-a a 

DNA, Chiş şi-a depus 

recent proiectul de candi-

dat pentru CSM.

“Deciziile luate de cei de 

care depindea soarta mea pro-

fesională nu au fost întotdeau-

na cele la care m-am aşteptat 

sau la care am sperat. De a-

ceea am hotărât să candidez, 

apreciind că am dobândit ma-

turitatea profesională necesa-

ră să fi u unul dintre cei care 

iau deciziile de natură să pro-

ducă schimbări în sistemului 

judiciar”, spune judecătoarea 

în proiectul cu care candidea-

ză.

CSM să apere cu 
adevărat toţi judecătorii

Andrea Chiş a vorbit şi des-

pre care ar trebui să fi e rolul 

CSM.

“Consiliul Superior al Ma-

gistraturii, având rolul consti-

tuţional de garant al indepen-

denţei judecătorului, are obli-

gaţia de a fi  un tampon între 

judecător şi presiunile ce se 

exercită asupra acestuia din a-

fara sistemului judiciar (pre-

să, politic), iar uneori şi din 

interiorul acestuia (inspecţie 

judiciară). Cred că un viitor 

consiliu ar trebui să fi e mai 

efi cient în sesizarea din ofi ciu 

a presiunilor ce se exercită a-

supra judecătorilor în anumi-

te dosare, precum şi în soluţi-

onarea în termen optim a se-

sizărilor de apărare a indepen-

denţei sau reputaţiei profesio-

nale judecătorului (...) Consi-

der că un nou consiliu trebu-

ie să se implice în continuare 

în stabilirea unor criterii care 

să refl ecte cu şi mai mare acu-

rateţe volumul de muncă real 

al fi ecărei instanţe, pentru a 

lua măsurile necesare în vede-

rea dimensionării corecte a 

personalului, ţinând seama şi 

de specializarea fi ecărui jude-

cător (o importantă garanţie a 

independenţei)”, a mai spus 

aceasta.

Program de muncă 
fl exibil

Andrea Chiş este de păre-

re că judecătorii ar trebui să 

aibă un program de muncă 

fl exibil.

“Consider important ca 

programul de muncă să fi e 

unul fl exibil, care să ne per-

mită să lucrăm în intervalul 

de timp considerat optim de 

fi ecare dintre noi, care ne per-

mite să fi m maxim de efi ci-

enţi. Cred că este important, 

aşadar, ca noul consiliul să 

revină la decizia privind pro-

gramul de muncă fl exibil pen-

tru judecător, cu stabilirea 

clară a condiţiilor când pre-

zenţa la serviciu este obliga-

torie, inclusiv previzibilitatea 

şedinţelor de secţie, respec-

tiv a zilelor în care acestea 

ar trebui să se desfăşoare şi 

a intervalului de timp în ca-

re trebuie anunţate, precum 

şi a modului în care judecă-

torul de pe lista de perma-

nenţă trebuie să fi e la servi-

ciu în timp util pentru solu-

ţionarea incidentelor ce im-

plică prezenţa sa”, spune ju-

decătorul clujean.

Ea aminteşte şi de proiec-

tul iniţiat de consiliul anteri-

or privind un Cod etic al ju-

decătorului, “proiect care, din 

păcate, a rămas nefi nalizat”.

Să nu ieşi la pensie 
din CSM

În proiectul de candidat, 

Chiş vorbeşte şi despre pro-

filul moral şi profesional al 

unui membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii ales 

de judecătorii curţilor de 

apel.

“Un membru ales de cur-

ţile de apel în Consiliul Su-

perior al Magistraturii tre-

buie să fie suficient de ma-

tur profesional pentru a cu-

noaşte problemele sistemu-

lui judiciar, dar şi suficient 

de tânăr pentru a nu-şi în-

cheia cariera prin pensiona-

re din calitatea de membru 

al consiliului, dorindu-şi să 

se întoarcă la nivelul instan-

ţei de la care a plecat, un-

de să-l întâmpine condiţii 

de muncă mai bune datori-

tă activităţii sale în timpul 

mandatului de 6 ani în con-

siliu. Un astfel de membru 

trebuie să fie deschis la ne-

voile sistemului şi ale fiecă-

rui judecător ce-l compune 

şi suficient de modern pen-

tru a accesa orice mijloc ca-

re să-i permită să rămână 

permanent în contact cu cei 

care l-au ales, inclusiv pe 

calea grupurilor specializa-

te de pe internet. Trebuie să 

fie realizat profesional, pen-

tru ca această calitate să nu 

fie în sine o realizare profe-

sională care să-l facă să pu-

nă mai presus interesele per-

sonale de cele ale celor ca-

re l-au votat. Trebuie să fie 

un idealist, care să nu înce-

teze să creadă în schimba-

rea în (şi mai) bine a siste-

mului din care face parte”, 

mai spune judecătorul.

“Apărarea independenţei 

judecătorilor de presiuni din 

exteriorul şi din interiorul sis-

temului, asigurarea unei fi -

nanţări adecvate unei justiţii 

efi ciente şi profesioniste şi 

preluarea administrării buge-

tului de către Consiliul Supe-

rior al Magistraturii” sunt doar 

câteva dintre dezideratele pe 

care Andrea Chiş şi le-a pro-

pus să le realizeze în calitate 

de membru CSM.

Judecătorul mai spune că 

“promovarea în funcţia de ju-

decător la ÎCCJ, deşi în pre-

zent are la bază un concurs, 

a rămas în continuare insufi -

cient de transparentă, obiec-

tivă şi previzibilă”.

Chiş a vorbit şi despre con-

diţiile de muncă în instanţe.

“O justiţie modernă, 

adaptată standardelor euro-

pene, presupune nu doar o 

justiţie independentă, ci şi 

una eficientă. Pentru aceas-

ta, este necesară asigurarea 

unor condiţii adecvate de 

muncă în instanţe, atât din 

punct de vedere al unui vo-

lum de muncă ce să permi-

tă un act de jusţitie de cali-

tate, cât şi a unui climat or-

ganizaţional adaptat speci-

ficului muncii de judecător”, 

a mai spus aceasta.

Andrea Chiş candidează pentru 
funcţia de membru al CSM
Se dă cu motocicleta, sare cu paraşuta, face scufundări şi bungee 
jumping şi acum candidează la Consiliului Superior al Magistraturii.

Andrea Chiș a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii 
„Babeș-Bolyai” Cluj Napoca în anul 1994. A fost repartizată 
ca judecător stagiar la Judecătoria Cluj-Napoca, unde a pro-
fesat timp de 5 ani. În anul 1999, a devenit judecător la 
Tribunalul Cluj, iar, din anul 2004, de aproape 12 ani, este 
judecător al Curţii de Apel Cluj.

Parcursul profesional al judecătoarei
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Purtători de interese, bătălii simbolice

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Am asistat săptămâna trecută, 
petrecut în același timp, la un 
dublu eveniment: un experi-
ment mediatic și o înfruntare 
simbolică. Este vorba despre 
confruntarea dintre Cătălin 
Tolontan, redactor-șef la Gazeta 
Sporturilor, și Mircea Badea, 
realizator Antena 3, afl aţi de 
mai multă vreme pe poziţii con-
tondente, dar reuniţi acum, în 
special, pentru a (se) lămuri cu 
privire la afacerea Hexi Pharma. Precizez de la început că, în 
opinia mea, prin miză, prin modul de desfășurare și prin posi-
bile consecinţe, întâlnirea celor doi, din studioul Antenei 3 
(moderată asimetric de Mihai Gâdea), este mai mult decât o 
simple „hârjoneală” între doi jurnaliști și altceva decât un gest 
de „marketing”, excede o posibilă rivalitate profesională și de-
pășește o eventuală animozitate de ordin personal dintre cei 
doi, ieșind din teritoriul (strict al) unui subiect jurnalistic, tre-
când în zona interesului public major și „degajând” câteva 
simptome grave.
Am numit întâi această întâlnire inedită drept experiment jur-
nalistic. Într-adevăr, cred că e pentru prima oară când în interi-
orul unui conglomerat media românesc (Intact Media Group) 
apare o divergenţă majoră, explicitată public, asupra unei su-
biect important (Hexi Pharma), între două entităţi (Gazeta 
Sporturilor și Antena 3) aparţinând aceluiași trust. E limpede 
că „accidentul” n-a fost premeditat și că n-a avut „acordul” ma-
nagementului general al trustului, generând (o eventuală) 
confuzie și (o posibilă) „tulburare” de interese. Dar s-a întâm-
plat, cu deosebirea (esenţială) că cele două părţi benefi ciau de 
susţineri diferite. Astfel, Cătălin Tolontan, având calitatea de 
manager intermediar și fi ind co-autor al seriei de dezvăluiri 
despre dezinfectanţii contrafăcuţi de Hexi Pharma, avea de 
partea sa publicul ziarului, o parte însemnată a societăţii civile, 
o întreagă galerie în social media, dar, mai ales, o structură 
de jurnalist (pentru care subiectul contează înainte de toate), 
siguranţa de sine a managerului de succes (care are întot-
deauna dreptate – inclusiv în business), o încăpăţânare umană 
(ce ajută uneori) și niște principii etico-jurnalistice (duse une-
ori până la caricatură). De cealaltă parte, Mircea Badea, având 
calitatea de realizator (de succes) al emisiunii „În gura presei” 
și de „invitat special” al lui Mihai Gâdea în cadrul emisiunii 
„Sinteza zilei”, avea de partea sa publicul Antenei 3, susţinerea 
lui Mihai Gâdea (director postului) și, prin acesta, a trustului 
din care făceau parte toţi, spontaneitatea (specifi că), îndârji-
rea evidentă (de a avea dreptate cu orice preţ) și duplicitatea 
(în aparenta slujire a interesului public). Tehnic vorbind, eu am 
văzut cum s-a „bătut” un purtător de „nădragi”, cu altul „de 
fustă”, un jurnalist declarat și unul disimulat, în care unul a 
atacat (ca o „ţaţă”), altul s-a apărat (ca un „domn”). Mai im-
portant pentru mine a fost experimentul, ca precedent și ca in-
tenţii (fratricide), căci, în fond, fi ecare a crezut (în cele din ur-
mă) că va câștiga (ceva): Tolontan a vrut să demonstreze (cu o 
doză de bravadă) că are, în continuare, dreptate, că serveşte 
interesul public și că nu îi este frică de nimeni; Mircea Badea 
cu Mihai Gâdea au vrut, evident, să-l „înfunde“ și să-şi „lichi-
deze“ mediatic (ca și credibilitate) colegul. De ce? Pentru un 
presupus ascendent profesional (noi avem dreptate) sau, mai 
ales, pentru un presupus ascendent (de alte) interese (mai pu-
ţin transparente). Interesant a fost și pentru publicul de toate 
categoriile, căci a putut vedea, a putut alege și a avut posibili-
tatea de a înţelege câte ceva din rosturile jurnalismului într-o 
societate/democraţie jalnică, cum este a noastră.
În același timp și dincolo de asta, pe fondul, formal, al dezba-
terii unui subiect de presă important despre o problemă vitală 
a ţării noastre (sănătatea publică), întâlnirea găzduită de 
Antena 3 a fost o înfruntare simbolică între două componente 
antagonice ale societăţii româneşti: oamenii simplii, pacienţii 
sistemului (de sănătate), inocenţii, băgătorii de seamă (din 
presă și social media), societatea civilă, în toată neorânduiala 
ei, pe de-o parte, și vectorii de putere, „managerii” sistemelor, 
grupurile de interese, profi torii și corupţii, în toată diversitatea 
lor, pe de altă parte. Bineînţeles că asta nu e o chestie nouă, 
se întâmpă peste tot și tot timpul. Nou nu este nici faptul că a-
ceastă bătălie se duce prin intermediul mass-media, se întâm-
plă peste tot și tot timpul, cu precizarea că în forme diferite 
(mai estompate) și pe mize diferite (mai mici). Nou cu adevă-
rat (semn că „cinevaÎ nu doarme) este cum s-a „cuibărit” acest 
confl ict etern într-unul și același trust de presă (de obicei, un 
fel de „monolit” ideologic și de interese) și, mai ales, cum a re-
ușit (fără de voia protagoniștilor) să se personalizeze, prin doi 
jurnaliști puși unul lângă altul. A fost foarte limpede (pentru 
mine) că, de la un moment dat, cei doi/trei nu mai vorbeau 
despre dezinfectanţi contrafăcuţi, despre trei probe fi zico-chi-
mice (de concentraţie, de sanitaţie, de efi cacitate), despre trei 
probe (juridice, jurnalistice sau morale) sau despre alte argu-
mente, ci despre starea de funcţionalitate/nefuncţionalitate a 
unei ţări, despre starea de corupţie/necorupţie a sistemului 
public de sănătate, despre nevinovăţia/vinovăţia unor oameni.
De aceea nu era important dacă și cine câștigă bătălia (dincolo 
de intenţii, posibilităţi și dorinţe), ci că ea a avut loc. Indivizii 
(oricare dintre ei) pot greși și le este îngăduit să greșească. O 
ţară, în vremuri atât de tulburi, nu are voie să greşească. În o-
rice caz, nu foarte mult şi nu tot timpul.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Cinci luni au trecut de la 

ultimul incendiu, timp în 

care ancheta bate pasul pe 

loc. Să nu mai mire pe 

nimeni dacă nici de această 

dată nu vor fi  identifi caţi 

responsabilii de acest dez-

astru ecologic.

Interesant este că toate cele 

trei incendii au avut loc în we-

ekend, ceea ce ridică suspiciu-

nea rezonabilă că ar putea fi  

vorba de un foc pus intenţio-

nat, care a scăpat de sub con-

trol. Această metodă a fost fo-

losită adesea în trecut pentru a 

reduce cantitatea de deşeuri din 

rampa de gunoi. Este foarte pu-

ţin probabil să fi e vorba de o 

autocombustie având în vede-

re faptul că la primele două in-

cendii a plouat abundent.

“Cauza probabilă care a dus 

la producerea acestui incendiu 

este în curs de cercetare” este 

poezia pe care o repetă de fi e-

care dată angajaţii Inspectora-

tului pentru Situaţii de Urgenţă 

Cluj după fi ecare eveniment de 

acest gen de la Pata Rât.

„S-au depus mai multe plân-

geri penale în cazul incendiilor 

de la groapa de la gunoi de la 

Pata Rât. S-au deschis dosare 

penale. Poliţia face cercetări pen-

tru tragerea la răspundere a vi-

novaţilor”, spun, de cealaltă par-

te, poliţiştii după fi ecare dezas-

tru care are loc la groapa de gu-

noi a oraşului.

Se ascund după lege

Este greu de crezut cum de 

atâtea luni nu se poate identifi -

ca modalitatea în care focul pu-

ne stăpânire pe munţii de gu-

noaie sau cine “se joacă cu chi-

briturile” la Pata Rât, în condi-

ţiile în care administratorii ram-

pelor de gunoi spun că în zona 

există camere de supraveghere 

şi perimetrul este păzit.

Dezastrul provocat de arde-

rea gunoaielor de la Pata Rât i-a 

marcat de fi ecare dată pe locu-

itorii din zonă, în ultimele luni, 

zeci de persoane primind îngri-

jiri medicale pentru intoxicaţie 

cu fum. Nu doar cei din Pata 

Rât sunt afectaţi, ci şi locuitorii 

întregului cartier Someşeni. Mai 

mult, şi zborurile de pe aero-

port sunt afectate de fi ecare da-

tă când fumul gros şi înecăcios 

învăluie oraşul. Chestionaţi în 

legătură cu concluziile anche-

telor precedente, reprezentanţii 

ISU Cluj s-au ferit să dea un răs-

puns concret motivând că nu 

pot să ofere aceste informaţii fă-

ră o solicitare scrisă în baza Le-

gii 544/2001, în timp ce repre-

zentanţii IPJ Cluj spun că după 

incendiul de la Pata Rât din 7 

mai a fost deschis un dosar pe-

nal in rem (nu există o persoa-

nă cercetată în cauză) pentru 

distrugere prin incendiere, iar 

poliţiştii încă desfăşoară activi-

tăţi de cercetare.

Ipoteze de luat în calcul

Cum a făcut-o şi la incendi-

ile precedente, Monitorul de Cluj 

prezintă ipotezele pe care an-

chetatorii ar trebui să le ia în 

considerare dacă într-adevăr 

s-au depus plângeri penale în 

aceste cazuri. Poate de data a-

ceasta responsabilii vor fi  prinşi. 

Sau nu.

Reducerea volumului deşe-
urilor: municipiul şi judeţul se 

confruntă de ani buni cu o cri-

ză a gunoaielor prin nefi naliza-

rea Centrului de Deşeuri. Chiar 

dacă pentru oraş s-a găsit solu-

ţia construirii unei rampe tem-

porare (sau a mai multor ram-

pe) de către Primărie şi RADP 

Cluj asta nu înseamă că aces-

tea nu se vor umple la un mo-

ment dat. Oricum, rampa dă de-

ja pe dinafară.

Provocarea unui scandal 
public: Dacă rampa va arde în 

continuare există mari şanse ca 

deşeurile clujenilor să nu se mai 

ridice, fi ind o chestiune de zile 

până când oraşul ar fi  sufocat 

şi s-ar împuţi. Cluj-Napoca nu 

e străin de transportarea deşe-

urilor în alte judeţe. Anul tre-

cut, clujenii au plătit mai mult 

pentru ridicarea gunoiului în 

condiţiile în care deşeurile au 

fost transportate ba la Alba Iu-

lia, ba la Oradea şi în alte jude-

ţe din ţară. Încercarea unei fi r-
me concurente de a demon-
stra că situaţia a scăpat de sub 
control pentru a obţine un con-
tract public pentru depozita-

rea gunoiului: Anul trecut, fos-

tul preşedinte al Consiliului Ju-

deţean Cluj, Mihai Seplecan, a 

prezentat intenţia unei fi rme de 

salubrizare din Bucureşti, Pro-

sal, de a construi o noua ram-

pă temporară de depozitare a 

deşeurilor la Turda.

Greşeală. Au vrut să dea foc 

la rampa lui Boc şi au greşit 

"adresa". Noaptea toate gunoa-

iele put la fel, era posibil să fi  

vizat groapa de lângă. Actuala 

rampa temporară de la Pata Rât 

este amenajată în vecinătatea 

vechii rampe, închisă în urmă 

cu câţiva ani, care aparţine de 

Consiliul Judeţean. Şi aici, în ul-

tima lună au avut loc incendii 

de mai mari sau mai mici di-

mensiuni, fără ca nimeni să fi e 

tras la răspundere.

Romii care scormonesc prin-

tre gunoaie ca să distrugă stra-

tul de deasupra, deja "recoltat", 

şi să ajungă la deşeurile nesor-

tate, afl ate la adâncime.

Încercarea de a provoca o si-

tuaţie de urgenţă, după mode-

lul deja "patentat" de CJ şi Nord 

Conforest, şi să obţină repede 

fonduri suplimentare "pentru 

stingere".

Pompierii s-au luptat 
cu fl ăcările 19 ore

Pompierii clujeni au reuşit, 

ieri, după 19 ore de intervenţie, 

să stingă incendiul izbucnit du-

minică pe rampa privată tem-

porară de depozitare a deşeuri-

lor menajere din zona Pata Rât 

din Cluj-Napoca.

“Incendiul izbucnit dumi-

nică seară la o rampă privată 

temporară din zona Pata Rât 

a fost stins de pompierii ISU 

Cluj după peste 19 ore, aceş-

tia intervenind cu şase auto-

speciale, la care s-au adăugat 

două buldoexcavatoare. A fost 

o intervenţie de lungă durată, 

deoarece au fost focare de foc 

în profunzime şi a fost difi ci-

lă intervenţia pentru a se ajun-

ge la ele şi a le stinge. Au lu-

at parte la acţiunea de stinge-

re a incendiului un număr de 

20 de pompieri. Cauzele iz-

bucnirii focului nu sunt cunos-

cute, se vor face cercetări în 

acest sens pentru stabilirea 

modului în care s-a produs in-

cendiul”, a declarat, ieri, pre-

sei, purtătorul de cuvânt al I-

SU Cluj, Andrei Biriş.

Agenţia pentru Protecţia Me-

diului Cluj a prelevat probe de 

aer pentru analizarea compuşi-

lor rezultaţi în urma arderii, 

dând totodată asigurări că fu-

mul degajat nu prezintă risc de 

poluare. În total au ars deşeuri 

menajere de pe o suprafaţă de 

peste 1.500 de metri pătraţi, adi-

că aproape un sfert din rampa 

de gunoi. Nu au existat victime. 

Poliţia a deschis un dosar penal 

pentru distrugere din culpă în 

acest caz.

Dorin Mureşan, administra-

torul rampei de gunoi, a expli-

cat că deşeurile nu sunt toxice, 

dar că are suspiciunea că focul 

a fost pus intenţionat, în condi-

ţiile în care recent a interzis ac-

cesul persoanelor neautorizate 

în acest loc, mulţi localnici ve-

nind să caute prin deşeuri.

2000 de mp au ars 
în totalitate

Potrivit lui Mircea Vereş, re-

prezentantul fi rmei SC Salprest 

Rampă, cea care administrează 

rampa, există posibilitatea ca fo-

cul să fi  fost pus şi urmează să 

fi e verifi cate înregistrările video.

"Incendiul a fost provocat de 

persoane necunoscute. Avem 

înregistrări video şi vom face 

plângere la Poliţie. Rampa are 

o suprafaţă de 2.000 de mp, ar-

de întreaga rampă", a precizat 

Mircea Vereş.

”La faţa locului s-a deplasat 

o echipă care a deschis un do-

sar penal cu privire la săvârşi-

rea infracţiunii de distrugere din 

culpă in rem. De asemenea, ad-

ministratorul rampei de gunoi 

a depus şi el o plângere”, a ex-

plicat purtătorul de cuvânt al 

Inspectoratului de Poliţie Jude-

ţean Cluj, Carmen Jucan.

Rampa temporară de gunoi 

de la Pata Rât are o suprafaţa 

totală de 5.000 de metri pătraţi, 

iar pe ea se afl ă 13 tone de de-

şeuri menajere, strânse din 25 

de comune. În luna mai, un alt 

incendiu a izbucnit în zona Pa-

ta Rât, pompierii intervenind 

mai bine de 36 ore pentru lichi-

darea focului, fără să fi e înre-

gistrate victime.

Incendierea gunoaielor 
de la Pata Rât, ilegală, dar 
„acceptată” tacit de autorităţi
Incendiul de duminică de la groapa de gunoi este cel de-al treilea 
în decurs de câteva luni, iar autorităţile nu suflă o vorbă despre cauze. 
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Parlamentarii clujeni nu 

sunt neapărat cei mai 

înrăiţi colecţionari de 

obiecte de valoare, dar se 

mândresc în schimb cu 

obiecte de sufl et şi îşi 

amintesc cu plăcere de 

pasiunile de pe vremea 

copilăriei.

Unii se pot lăuda cu tablo-

uri în valoare de zeci de mii 

de euro, în timp ce alţii se la-

udă cu cărţile de sufl et adu-

nate de-a lungul timpului sau 

cu colecţii de... sâmburi de 

măr.

Deputatul PNL Radu Zlati 
este un iubitor al cărţilor, 

îns ă parlamentarul nu se de-

clară un înrăit al volumelor 

scumpe.

Zlati este pasionat de lec-

tură, iar din acest motiv a 

strâns până acum peste 2.000 

de exemplare din domenii 

precum istorie, fi losofi e şi li-

teratură.

„Nu sunt un colecţionar 

în adevăratul sens al cuvân-

tului, dar citesc cărţi şi cum-

păr cărţi. Am peste 2.000 de 

volume, echilibrat adunate, 

din domeniile istoriei, fi loso-

fi ei, literaturii. Nu am bani 

să merg în anticariate să îmi 

achiziţionez cărţi scumpe, de 

aceea spun că nu sunt un co-

lecţionar, sunt mândru de căr-

ţile mele”, spune Zlati.

Despre senatorul PNL Ma-
rius Nicoară se ştie că este 

un împătămit al artei şi un 

colecţionar de tablouri. Ni-

coară nu este pasionat doar 

de tablouri, ci şi de ceasuri 

pe care le colecţionează în-

că din tinereţe. Senatorul 

spune însă că în ultima pe-

rioada nu a mai prea avut 

bani pentru a-şi mai procu-

ra vreun tablou. „Am mai 

multe tablouri, aşa este. Sunt 

un iubitor de artă, am moş-

tenit asta de la mama, din 

păcate în ultima perioadă nu 

am mai cumpărat pentru că 

nu am mai avut bani”, recu-

noaşte senatorul.

Mica avere a senatorului 

conţine 80 de tablouri ale 

unor pictori clujeni, printre 

care şi Florin Ţonea, Teodor 

Harşia, Ovidiu Avram.

Marius Nicoară este pa-

sionat şi de ceasuri, unul 

dintre cele achiziţionate în 

ultima perioadă aparţinând 

mărcii Pisa şi de care Nicoa-

ră are numai cuvinte de la-

udă, acesta fiind multifunc-

ţional.

Senatorul Alexandru Cor-
doş (PSD) nu este nici el un 

colecţionar înrăit, dar spune 

că familia sa, mai ales copi-

ii au colecţionat timbre, ajun-

gând acum să deţină o serie 

impresionantă şi limitată de 

timbre, strânse de- a lungul 

anilor. „Familia mea, mai ales 

copiii au colecţionat timbre, 

fi ind pasionaţi de fi latelie, dar 

eu nu sunt un colecţionar”, 

spune Alexandru Cordoş.

Deputatul PNL Adrian 
Oros nu se declară un colec-

ţionar de timbre, dar recu-

noaşte că în copilărie avea o 

astfel de colecţie, fi ind la mo-

dă, la acea vreme. „În liceu 

colecţionam timbre, era o mo-

dă la Gherla, dar asta este de 

pe vremea Jurassic Park... a 

fost o pasiune din timpul li-

ceului, nu a continuat, în sen-

sul că nu am rămas un co-

lecţionar”, a spus Oros.

Despre aceeaşi pasiune tre-

cătoare din copilărie vorbeş-

te şi deputatul ALDE Mircia 
Irimie: „A fost o vreme în 

care colecţionam timbre, dar 

acum nu, nu mai colecţionez 

nimic”.

Senatorul Laszlo Attila 
(UDMR) nu este neapărat un 

colecţionar, dar este pasionat 

de motociclete având o Maz-

da dobândită prin cumpăra-

re. De asemenea, Laszlo At-

tila are şi un ATV.

Deputatul Aurelia Cris-
tea (PSD) are obiecte de ar-

tă, bijuterii şi tablouri, însă 

în declaraţia de avere nu se 

specifi că şi alte detalii, ci 

doar valoarea la care se ri-

dică acestea – aproximativ 

30.000 de euro.

O colecţionară deosebită 

este deputatul Elena Reuer 
-PNL(fostă Uioreanu), care 

în copilărie a avut o colecţie 

de sâmburi de măr, pentru 

confecţionarea de bijuterii. „A 

fost demult, nu se pune la co-

lecţii...” spune deputatul.

Ce colecţionează 
parlamentarii clujeni
Senatorii și deputații clujeni sunt pasionaţi de artă, deţin obiecte 
de valoare, dar păstrează şi colecţii inedite de pe vremea copilăriei.

Unii parlamentari se mândresc cu cărțile de sufl et adunate de-a lungul timpului sau cu colecții de sâmburi de măr

Radu Zlati este un iubitor al cărţilor

Marius Nicoară este un colecţionar de tablouri

Alexandru Cordoş nu este un colecţionar înrăit

Elena Reuer (fostă Uioreanu) are o colecție de sâmburi de măr

Aurelia Cristea are obiecte de artă, bijuterii şi tablouri
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Clujenii câştigă mai bine, 

iar numărul salariaţilor a 

crescut cu 8382 de per-

soane, comparativ cu 

anul 2015.

Potrivit datelor Direcţiei Ju-

deţene de Statistică Cluj nu-

mărul salariaţilor din judeţul 

Cluj, la sfârşitul lunii iunie 

2016, a fost de 226383 persoa-

ne, cu 8382 persoane mai mult 

decât la luna iunie 2015. Po-

trivit sursei citate, câştigul sa-

larial mediu nominal brut re-

alizat în luna iunie 2016 în 

Cluj a fost de 3130 lei şi cel 

net de 2284 lei. Câştigul sala-

rial mediu net din luna iunie 

2016 a fost cu 14,8% mai ma-

re faţă de aceeaşi lună din 

anul 2015.

Cel mai recent eurobaro-

metru al Comisiei Europene, 

„Quality of life in European 

cities 2015” arată că 73% din 

locuitorii din Cluj-Napoca sunt 

mulţumiţi de faptul că trăiesc 

în acest oraş, în ciuda faptu-

lui că este unul dintre cele 

mai scumpe oraşe din ţară. 

Indiferent că vorbim despre 

locuinţe, mâncare sau trans-

port, Clujul este un oraş 

scump.

Comercianţii profi tă de 

faptul că sunt mulţi clujeni 

care câştigă foarte bine şi îşi 

adaptează preţurile pentru 

că puterea de cumpărare est e 

mare.

Potrivit unei analize rea-

lizată de site-ul analizeeco-

nomice.ro, Clujul se afla, în 

decembrie 2015, printre ju-

deţele cu cel mai mare sa-

lariu mediu net din ţară. Da-

că la nivel naţional, salariul 

mediu net era în decembrie 

anul trecut, de 2.114 lei, în 

Cluj era 2.358 lei. Clujul es-

te depăşit doar de Bucureşti 

(2.958 lei) şi Ilfov (2.504 

lei). La polul opus, se află 

Harghita (1.419), Caraş Se-

verin (1.459 lei) şi Suceava 

(1.462).

Analiza vorbeşte şi des-

pre creşteri ale salariului me-

diu net din 2015 în compa-

raţie cu 2014. Clujul se afl ă 

pe locul doi la acest capitol. 

De exemplu, cea mai mare 

creştere s-a înregistrat în Te-

leorman (26,87%), urmat de 

Cluj (22,68%) şi Vrancea 

(22,32%).

Un oraş în care îţi găseşti 
uşor de lucru

Eurobarometrul „Quality 

of life in European cities 2015” 

arată că în Cluj se găsesc u-

şor locuri de muncă. Dintr-un 

total de 79 de oraşe analiza-

te, Clujul se afl ă pe locul doi 

când vine vorba despre opor-

tunităţile de angajare.

Primul oraş din clasamen-

tul publicat în eurobarometru 

este Praga. 72% din praghezi 

au afi rmat că îşi găsesc uşor 

un loc de muncă. Pe locul doi 

se afl ă clujenii cu un procent 

de 67%, urmaţi de locuitorii 

din Munchen şi Bratislava cu 

62%. La polul opus se afl ă 

Palermo, doar 3% din locui-

tori declarând că îşi găsesc u-

şor un job.

Cum explică economiştii 
salariile mari

Economiştii clujeni spun 

de ce în Cluj sunt unele din-

tre cele mai mari salarii me-

dii nete din ţară.

„Ponderea serviciilor în 

total, angajaţi sau salarii, 

este mare, iar serviciile sunt 

de calitate înaltă, indiferent 

că vorbim despre medicină, 

ingineri, IT, bănci. În aces-

te condiţii, media salariilor 

este sus pentru că activită-

ţile cu salarii mici sunt mult 

mai puţine”, a declarat eco-

nomistul Iosif Pop, preşe-

dintele Consiliului Civic 

Local.

Un rol important îl au com-

paniile multinaţionale, în spe-

cial cele din domeniul IT şi 

servicii pentru că cele care 

activează în domeniul prefa-

bricatelor oferă salarii relativ 

mici.

„În special în domeniul 

IT au venit multe companii 

din străinătate. Salariile sunt 

mari în Cluj în IT, într-ade-

văr, dar în străinătate sunt 

cel puţin duble”, a mai spus 

Iosif Pop.

Clujenii câştigă mai bine decât anul trecut
Preţurile mari din Cluj-Napoca merg mână în mână cu salariile mari.

Clujenii reuşesc să adune mai mulţi bani la fi nal de lună în 2016, în comparaţie cu anul trecut

Discursul ţinut, la fina-

lul săptămânii trecute, 

de Janet Yellen, preşe-

dinta Rezervei Federale 

americane, la simpozio-

nul de politici monetare 

al băncilor centrale, 

care s-a desfăşurat în 

staţiunea montană 

Jackson Hole (Wyoming, 

SUA) a generat aprecie-

rea dolarului american 

faţă de principalele 

valute.

Yellen a spus că „în lu-

mina unei performanţe so-

lide constante a pieţei mun-

cii, a inflaţiei şi a activită-

ţii economice, cred că avem 

un caz solid pentru creşte-

rea dobânzii”. O astfel de 

măsura va avea ca efect în-

tărirea monedei americane.

Aşa s-a întâmplat ieri, 

când cursul a crescut de la 

3,9458 la 3,9894 lei, după 

ce marţea trecută a fost atins 

minimul ultimelor cinci luni, 

de 3,9351 lei. Cotaţiile din 

piaţa valutară au urcat la 

3,975 – 3,994 lei.

Uşoarele retrageri de ca-

pital provocate de declaraţia 

dnei Yellen au provocat scă-

deri uşoare ale monedelor 

din regiune faţă de cea eu-

ropeană. Astfel, cursul eu-

ro a crescut de la 4,4568 la 

4,4621 lei.

Leul va profita în conti-

nuare de parcursul pozitiv 

al economiei. Astfel, con-

form anchetei de conjunc-

tură din această lună reali-

zată de INS, comerţul cu 

amănuntul, construcţiile, 

serviciile şi industria vor 

avea o tendinţă de creştere 

în perioada august-octom-

brie

Şedinţa s-a deschis la 

4,4510 – 4,4520 lei, urmată 

de un salt al euro până la 

4,4630 lei, pentru ca tran-

zacţiile la ora 14:00 să se 

realizeze la 4,4540 – 4,4570 

lei.

Moneda elveţiană conti-

nua să se deprecieze faţă de 

euro, tranzacţiile de pe pie-

ţele internaţionale efectân-

du-se între 1,093 şi 1,096 

franci. Aceasta a făcut ca 

media să scadă de la 4,0849 

la 4,0808 lei.

În regiune, euro fluctua 

între 4,318 şi 4,342 zloţi, re-

spectiv între 308,4 şi 309,5 

forinţi.

Perechea euro/dolar, ca-

re săptămâna trecută a fluc-

tuat între 1,1257 şi 1,1355 

dolari, scădea la 1,1174 – 

1,1208 dolari, ca o conse-

cinţă a declaraţiilor şefei Re-

zervei Federale americane 

la care s-a adăugat cea a lui 

Stanley Fischer, vicepreşe-

dintele Fed, care a afirmat 

că este posibilă o creştere a 

dobânzii la finalul lui sep-

tembrie.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00.  (R.G.)

Dolarul a crescut cu aproape 4,5 bani

PIAŢA VALUTARĂ

CREȘTERE

14,8%
este avansul 
salariul mediu net 
în luna iunie 2016 
faţă de aceeaşi 
lună din anul 2015
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Mai mulţi artişti din 

Cluj vor fi prezenţi, în 

perioada 27 august – 16 

octombrie, la Art 

Capital, un eveniment 

de amploare care are loc 

în Szentendre, oraşul 

din imediata vecinătate 

a capitalei Ungariei, 

Budapesta.

Evenimentul intitulat Art 

Capital, pornit cu intenţia 

de a deveni o tradiţie, va în-

semna o combinaţie inedi-

tă între un festival de artă 

şi o bienală de artă vizua-

lă.

Vor fi nenumărate expo-

ziţii, performance-uri, tu-

ruri ghidate, concerte, seri 

literare, proiecţii de film şi 

simpozioane – toate putând 

fi vizitate în centrul istoric 

al oraşului.

Art Capital este o iniţia-

tivă unică în Europa Cen-

trală atât ca şi conţinut, cât 

şi ca dimensiune.

În expoziţiile Art Capital 

sunt expuşi peste 30 de ar-

tişti din Ungaria, numeroşi 

artişti de renume internaţi-

onal, dar şi un număr mare 

de artişti din Polonia şi Ro-

mânia. Din Cluj participă ar-

tiştii Teodora Axente, Berszán 

Zsolt, Betuker István, Anca 

Bodea, Răzvan Botiş, Radu 

Comşa, Gáspár Szilárd, Mi-

hai Lepure-Górski, Dan Mă-

ciucă, Irina Magurean, Vlad 

Nancă, Sorin Neamţu, Vlad 

Olariu expun la Muzeul Vaj-

da Lajos care vor expune în 

cadrul expoziţiei Almost Ob-

jects, dedicată prezentării 

scenei de artă de la Cluj. 

Szentendre este de aproape 

un secol cel mai important 

centru artistic din Ungaria.

În acest oraş, astăzi, tră-

iesc peste 130 de artişti.

Cea mai importantă in-

stituţie culturală de aici es-

te Centrul Muzeal Ferenczy, 

care administrează peste 15 

muzee şi spaţii de expoziţii 

în oraşul de pe malul Dună-

rii.  (G.D.)

Artişti din Cluj-Napoca expun în Ungaria

45.900 lei sunt alocaţi 

din bugetul local al 

municipiului 

Cluj-Napoca pentru cum-

părarea de ghiozdane şi 

rechizite pentru 510 

copii din familii defavo-

rizate.

Proiectul de hotărâre 

care prevede alocarea aces-

tor bani va fi supus votu-

lui consilierilor în şedin-

ţa de Consiliu Local de 

joi. Toţi copiii care vor fi 

ajutaţi de Primărie provin 

din familii care trăiesc din 

venitul minim garantat sau 

din alocaţie de susţinere 

a familiei, fiind astfel la 

limita sărăciei. Pentru fi-

ecare elev va fi cheltuită 

suma de 90 lei. “Pentru a 

veni în sprijinul acestor 

familii beneficiare de pre-

staţii şi servicii sociale, a-

flate în situaţii de risc, din 

evidenţele Direcţiei de 

Asistenţă Socială şi Medi-

cală, Consiliul Local al 

municipiului Cluj-Napoca 

a aprobat în ultimii ani, 

alocarea unor sume în ve-

derea achiziţionării de 

ghiozdane şi rechizite şco-

lare. În anul 2015, a fost 

alocată suma de 36.500 

lei, suma alocată pentru 

un elev fiind de 67 lei. 

Propunem iniţierea pro-

iectului de hotărâre pri-

vind alocarea sumei de 

45.900 lei, de la bugetul 

pe 2016, al Direcţiei de 

Asistenţă Socială şi Medi-

cală, în vederea achiziţi-

onării de ghiozdane şi re-

chizite şcolare pentru un 

număr de 510 copii de vâr-

stă şcolară. Costul unui 

ghiozdan echipat cu un 

set de rechizite pentru în-

treg anul şcolar 2016-2017 

este estimat la 90 lei”, se 

arată în proiectul de ho-

tărâre.  (G.D.)

Ghiozdane pentru 510 
copii nevoiaşi din Cluj
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Naţional al Istoricilor 

Români (CNIR) s-a pro-

pus ca elevii să aibă cel 

puţin două ore de isto-

rie, iar această discipli-

nă să fie obligatorie la 

Bac şi Evaluare 

Naţională.

În perioada 25-28 august 

2016 s-a desfăşurat, la Cluj, 

primul Congres Naţional al 

Istoricilor Români.

La acest eveniment au 

participat aproximativ 450 

de istorici -profesori, cerce-

tători ştiinţifici, muzeografi, 

alţi iubitori de istorie, din 

diverse centre academice ale 

României. La finalul congre-

sului a fost încheiată o re-

zoluţie.

Printre subiectele discu-

tate la acest congres a fost 

şi ponderea istoriei în cur-

ricula şcolară. Specialiştii 

prezenţi la acest eveniment 

au insistat ca elevii să stu-

dieze cel puţin două ore, la 

gimnaziu şi liceu, indiferent 

de profil.

De asemenea, istoricii au 

propus ca această discipli-

nă să fie obligatorie la exa-

menele de Evaluare Naţio-

nală şi Bacalaureat.

În rezoluţie sunt atinse 

şi câteva aspecte referitoa-

re la problemele cu care se 

confruntă cercetarea istori-

că din România. “Istoriogra-

fia a făcut, după 1989 pro-

grese semnificative dar sunt 

multe aspecte care se cer re-

mediate sau dezvoltate”, se 

arată în rezoluţie. O atenţie 

specială trebuie să fie acor-

dată formării cadrelor tine-

re, după cum se impune mul-

tiplicarea trimiterilor la sta-

gii de documentare şi per-

fecţionare în străinătate a 

resursei umane din dome-

niul istoriografiei.

La congresul de la Cluj 

au fost discutate aspecte pre-

cum statutul personalului 

de cercetare şi a celui didac-

tic din învăţământul preu-

niversitar şi universitar, ne-

voia acordării unei finanţări 

corespunzătoare din partea 

organismelor abilitate ale 

statului, precum şi o recon-

siderare a emisiunilor cu ca-

racter istoric în media scri-

să şi cea audio-vizuală din 

România.

Participanţii la Congres 

au mai apreciat că se impu-

ne o coordonare, din partea 

Comitetului Naţional al Is-

toricilor din România, a ac-

tivităţilor privind marcarea 

Centenarului Marii Uniri, 

prin implicarea Academiei 

Române şi a universităţilor 

din ţară.

Lucrările Congresului s-au 

desfăşurat pe 47 secţiuni, 

19 mese rotunde, 4 postere. 

Au avut loc mai multe sesi-

uni de prezentări de carte, 

respectiv un târg de publi-

caţii care a reunit importan-

te edituri din România. O 

prezenţă specială au repre-

zentat-o participanţii din Re-

publica Moldova, Ucraina, 

Marea Britanie, Serbia, Un-

garia, Austria, Italia etc.

La finalul acestui eveni-

ment, s-a hotărât permanen-

tizarea Congresului Naţio-

nal al Istoricilor Români, 

prin organizarea acestuia 

din doi în doi ani, următo-

rul Congres urmând să se 

desfăşoare în anul 2018 la 

Iaşi.

Congresul Naţional al Is-

toricilor a fost organizat de 

Universitatea Babeş-Bolyai, 

Comitetul Naţional al Isto-

ricilor din Romania, Acade-

mia Română, filiala Cluj-Na-

poca, Centrul de Studii Tran-

silvania.

Propunere de la Cluj: 
mai multe ore 
de istorie la şcoală
Aproximativ 450 de istorici din toată ţara 
s-au reunit zilele trecute la Cluj.
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Ieri, au fost afi şate rezulta-

tele candidaţilor din Cluj 

care au susţinut 

Bacalaureatul în sesiunea 

august-septembrie 2016.

Potrivit reprezentanţilor In-

spectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj, procentul candidaţilor din 

judeţul Cluj care au reuşit să 

promoveze examenul este de 

26,8. Depunerea eventualelor 

contestaţii a avut loc ieri între 

orele 16.00 – 20.00, iar afi şa-

rea rezultatelor fi nale este pro-

gramată pentru data de 1 sep-

tembrie.

La nivel naţional, rata de 

promovare este de 24%, infe-

rioară cu 0,1% ratei de promo-

vare din aceeaşi sesiune a anu-

lui trecut (24,1%). Potrivit da-

telor publicate de Ministerul 

Educaţiei, au promovat 8.290 

(24%) de candidaţi dintr-un to-

tal de 34.577 de candidaţi pre-

zenţi. În funcţie de anul şcolar 

în care au absolvit studiile li-

ceale, 6.156 de candidaţi pro-

movaţi provin din promoţia 

2015-2016 (26,6%, rată de re-

uşită din totalul celor prezenţi), 

iar 2.134 de candidaţi provin 

din promoţiile anterioare 

(18,6%, rată de reuşită).

Procente de promovare pes-

te 30% s-au înregistrat în jude-

ţele Alba (35,27%), Neamţ 

(32,56%), Iaşi (31,95%), Bra-

şov (31,57%), Caraş-Severin 

(30,55%) şi Botoşani (30,25%). 

Rata de promovare în Capitală 

este de 20,27%. Judeţele în ca-

re rata de reuşită s-a situat sub 

20% sunt Ilfov (12,65%), Gorj 

(16,30%), Giurgiu (16,80%), 

Satu Mare (19,46%) şi Sucea-

va (19,82%).

La nivelul judeţului Cluj, 

pentru probele de competenţe 

s-au înscris 316 candidaţi pen-

tru proba A, 44 pentru proba 

B, 323 pentru proba C şi 322 

pentru proba D. Pentru probe-

le scrise, au fost înscrişi în to-

tal la nivelul judeţului Cluj, 968 

de candidaţi, dintre care 171 la 

Turda, 625 în Cluj-Napoca şi 

172 la Dej.

42.261 de absolvenţi de li-

ceu s-au înscris, la nivel na-

ţional, pentru susţinerea exa-

menului naţional de bacala-

ureat în sesiunea august-sep-

tembrie 2016. Dintre cei 

42.261 de absolvenţi de liceu 

înscrişi la sesiunea de toam-

nă a bacalaureatului, 27.848 

de candidaţi provin din pro-

moţia curentă, iar 14.413 can-

didaţi provin din seriile an-

terioare, precizează Ministe-

rul Educaţiei.

Dezastru la Bacul de toamnă 
în Cluj. Promovabilitate doar 26,8%

Echipa Monitorul de Cluj s-a 

alăturat campaniei 

Walking Month prin care 

clujenii sunt invitaţi să 

meargă pe jos pentru a 

ajuta copiii cu handicap 

locomotor. Cei care vor să 

ajute şi ei trebuie să ştie 

că tot ce trebuie să facă 

este să meargă cât mai 

mult pe jos.

Monitorul de Cluj s-a înscris 

în Campania Walking Month. 

Ne-am ridicat brăţările care 

atestă faptul că suntem parti-

cipanţi în cadrul acestei cam-

panii. Am început deja să mer-

gem pe jos, dar paşii noştri 

vor fi  contabilizaţi pentru ca-

uza copiilor cu handicap lo-

comotor începând cu data de 

12 septembrie.

100% din fondurile aduna-

te de iniţiatorii campaniei vor 

fi  donate Grădiniţei Speciale 

Malteze din Cluj Napoca şi 

vor acoperi costurile terapiei 

de care copiii cu probleme ne-

uromotorii au nevoie pentru 

a umbla

„Păşim pentru ca ei să poa-

tă păşi” este sloganul celei 

de-a doua ediţii a concursu-

lui caritabil Walking Month, 

care se va derula în Cluj Na-

poca în perioada 12 septem-

brie – 9 octombrie.

Conceptul concursului es-

te unul simplu: echipe de pa-

tru persoane concurează, 

timp de o lună, încercând să 

meargă cât mai mult pe jos 

în timpul activităţilor cotidi-

ene, pentru a câştiga premi-

ile oferite de organizatori şi 

parteneri. Taxele de înscrie-

re în concurs sunt donate, 

în proporţie de 100%, către 

Grădiniţa Specială Malteză 

din Cluj Napoca, care va fo-

losi fondurile pentru a asi-

gura terapia de care au ne-

voie copiii cu dizabilităţi ne-

uromotorii pentru a umbla 

şi a avea o viaţă indepen-

dentă.

Înscrierile se pot face pe 

site-ul www.walkingmonth.

ro. După înscriere, fi ecare par-

ticipant va primi o brăţară in-

teligentă cu pedometru care 

va măsura toţi paşii făcuţi.

Grădiniţa are în grijă 22 de 

copii cu dizabilităţi neuromo-

torii, 10 dintre ei provenind 

din centrele rezidenţiale de 

servicii sociale.

Walking Month a avut 

prima ediţie deschisă pen-

tru comunitate anul trecut. 

În 2015, aproape 600 de clu-

jeni s-au înscris în compe-

tiţie şi au făcut împreună 

aproape 173 de milioane de 

paşi. Distanţa parcursă de 

aceştia ar fi acoperit de 3 

ori circumferinţa Pământu-

lui, dar a făcut ceva mult 

mai important: a adunat 

42.000 de lei care au fost 

donaţi pentru dotarea sec-

ţiei de Terapie Intensivă a 

Spitalului de Urgenţă pen-

tru copii din Cluj-Napoca.

Monitorul de Cluj s-a înscris 
în campania Walking Month. 
Ajutăm copiii care nu pot să pășească

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În clădirea în care vor 

învăţa elevii din clasa 

zero de la Liceul Teoretic 

Gheorghe Şincai încă se 

fac lucrări de renovare, 

deşi mai sunt doar două 

săptămâni până la începe-

rea noului an şcolar. 

Autorităţile promit că ele-

vii nu vor fi  aşteptaţi 

într-o clădire şantier.

Din 12 septembrie, copiii 

care încep clasa zero la Lice-

ul Teoretic Gheorghe Şincai 

din Cluj-Napoca nu vor învă-

ţa în clădirea de pe strada 

Avram Iancu, alături de cole-

gii lor mai mari din cauză că 

toate clasele zero de la aceas-

tă şcoală sunt mutate într-o 

clădire de pe Dorobanţilor, ca-

re a fost preluată de la Liceul 

de Arte Romulus Ladea. Acest 

imobil a fost preluat într-o sta-

re dezastruoasă şi a fost ne-

voie de lucrări de moderniza-

re. Lucrările nici acum nu sunt 

încheiate, deşi mai sunt doar 

două săptămâni până la înce-

perea şcolii.

Părinţii se tem că copiii vor 

începe şcoala într-o clădire 

şantier. O mămică a unei fe-

tiţe care în toamnă începe cla-

sa zero la Şincai a declarat 

pentru Monitorul de Cluj că în 

urmă cu câteva luni, condiţi-

ile din şcoală erau dezastru. 

“Nu ştiu dacă şcoala de pe 

Dorobanţilor a fost renovată 

până acum pentru că aşa cum 

arăta ea în primăvară, când 

au fost Zilele Porţilor Deschi-

se la şcoli era dezastru. Era 

igrasie în sala de sport, în sa-

la de mese, băile erau într-o 

stare deplorabilă. Atunci ne-au 

spus că se va renova, dar eu 

am mai trecut pe acolo şi nu 

am văzut nicio mişcare. Mă 

tem ca nu cumva la începe-

rea şcolii să fi e aceleaşi con-

diţii groaznice. Eu locuiesc în 

Cipariu, distanţa până la şcoa-

lă era de 4 minute, nu de 25 

de minute cum este acum. 

Atunci dacă tot i-a mutat mă-

car să le ofere nişte condiţii. 

Cei de la şcoală nu prea ne-au 

spus ce se întâmplă la şcoa-

lă”, a spus femeia, care do-

reşte să îşi păstreze anonima-

tul.

Autorităţile promit însă că 

la începerea şcolii copiii vor 

găsi condiţii foarte bune. “Ra-

coviţă şi Şincai au preluat în-

că două clădiri pentru învă-

ţământul primar, o clădire de 

la Ana Aslan, vis a vis de Fi-

lologie pe strada Horea şi cei 

de la Şincai o clădire lângă Li-

ceul Romulus Ladea, care a 

fost a Liceului Romulus La-

dea. Copiii vor merge acolo, 

dar vor aparţine tot de Lice-

ul Şincai şi de Racoviţă. Din 

clasa a V-a vor trece în cea-

laltă clădire. Lucrările vor fi  

gata la începerea şcolii. Dar 

lucrările nu mai depind de 

noi, ci de Primărie pentru că 

ei le fac. Avem promisiunea 

că lucrările vor fi  gata înain-

te de data de 10 septembrie”, 

a declarat Valentin Cuibus, in-

spector şcolar general în ca-

drul Inspectoratului Şcolar Ju-

deţean Cluj.

Reprezentanţii Biroului 

Mass-Media din cadrul Primă-

riei Cluj-Napoca au declarat 

că până la începerea şcolii lu-

crările vor fi  încheiate.

În Cluj-Napoca, mai sunt şi 

alte şcoli în reparaţii, al căror 

termen de fi nalizare a lucrări-

lor nu este sigur că va fi  res-

pectat. Cele mai elocvente 

exemple sunt cele trei şcoli, 

Liceul Teoretic Mihai Eminescu, 

Liceul Teoretic Avram Iancu şi 

Şcoala Gimnazială Ion Agâr-

biceanu. Termenele de înche-

iere a şantierelor au fost depă-

şite în cazul celor trei şcoli ca-

re sunt reparate prin fonduri 

europene. Investiţia de la Li-

ceul Avram Iancu este în va-

loare de 7 milioane lei, sunt 

12 săli de clasă noi, de care 

vor benefi cia peste 1.000 de 

elevi. Termen de fi nalizare: 10 

septembrie 2016. La Liceul Mi-

hai Eminescu valoarea proiec-

tului este de 13 milioane lei, 

presupune modernizarea com-

pletă a corpurilor vechi de clă-

dire şi extinderea acestora şi 

un corp nou pentru o media-

tecă şi o sală de sport nouă. 

Termen de fi nalizare este 30 

noiembrie.

La Şcoala Ion Agârbiceanu 

valoarea proiectului este de 

30 milioane lei. Termen de fi -

nalizare: 2 septembrie 2016.

Şcoală şantier pentru elevii din clasa 
zero de la Şincai. Ce promit autorităţile
Elevii din clasa zero de la Liceul Teoretic Gheorghe Şincai vor învăţa într-o clădire de pe Dorobanţilor, 
care a fost preluată într-o stare dezastruoasă de la Liceul Romulus Ladea. 

Fo
to

: 
M

o
n

it
o

ru
l



Fo
to

: 
M

o
n

it
o

ru
l

Fo
to

: 
M

o
n

it
o

ru
l

8 MAPAMOND monitorulcj.ro | marți, 30 august 2016

PUBLICITATE

PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MARTI, 30 AUGUST 2016
Între orele 08.00-16.00
1. Localitatea Suatu

MIERCURI, 31 AUGUST 2016
Între orele 08.00-16.00
1. Localitatea Suatu

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, care 
nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării serviciului 
în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/sau amploare 
deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale 
nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările 
programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

Serviciul Comunicare şi Clienți

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 
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Cancelarul Germaniei, 

Angela Merkel, a denun-

ţat lipsa de solidaritate a 

ţărilor central şi est-euro-

pene în criza imigraţiei, 

atrăgând replica Poloniei, 

care susţine că sistemul 

UE de distribuire a refugi-

aţilor reprezintă o încăl-

care a suveranităţii.

„Este inacceptabil ca une-

le state membre UE să nu ac-

cepte refugiaţi doar pentru că 

sunt musulmani. Fiecare tre-

buie să aibă propria contribu-

ţie”, a declarat Angela Mer-

kel într-un interviu acordat 

postului ARD.

Cancelarul Germaniei a sub-

liniat că Uniunea Europeană 

reuşeşte să găsească soluţii, in-

clusiv în problema refugiaţilor.

Konrad Szymanski, adjunct 

al ministrului de Externe din 

Polonia, a criticat declaraţiile 

cancelarului Germaniei. „Cred 

că această atitudine este dă-

unătoare pentru Europa şi de-

ja atrage o opoziţie puterni-

că", susţine ofi cialul polonez, 

citat de site-ul agenţiei AP.

În opinia lui, impunerea 

cotelor de distribuire a refu-

giaţilor la nivelul Uniunii Eu-

ropene ar încălca suveranita-

tea statelor membre şi ar ame-

ninţa integrarea europeană.

Săptămâna trecută, un mem-

bru al Guvernului Italiei a ce-

rut Uniunii Europene să iniţie-

ze proceduri de sancţionare a 

ţărilor care nu respectă cotele 

de distribuire a refugiaţilor.

Germania, Franţa şi Aus-

tria au sugerat în mai multe 

rânduri sancţionarea ţărilor 

europene care nu acceptă co-

tele de repartizare a refugia-

ţilor. Fostul cancelar austriac 

Werner Faymann a pledat, 

acum câteva luni, pentru so-

lidaritatea ţărilor central şi 

est-europene membre UE în 

primirea refugiaţilor, averti-

zând cu reducerea fondurilor 

statele care nu acceptă extra-

comunitari conform sistemu-

lui de distribuire.

Consiliul Uniunii Europe-

ne a stabilit, în septembrie 

2015, să distribuie pe bază de 

cote 160.000 de refugiaţi ex-

tracomunitari ajunşi în spa-

ţiul UE. România, Cehia, Slo-

vacia şi Ungaria au votat, în 

Consiliul UE pentru Justiţie şi 

Afaceri Interne, împotriva sis-

temului de relocare a imigran-

ţilor conform unor cote obli-

gatorii, dar schema a fost apro-

bată. După atentatele comise 

la Paris în noiembrie 2015, Po-

lonia a semnalat că nu va mai 

primi refugiaţi. Ungaria va or-

ganiza, în octombrie, referen-

dum pe tema aplicării cotelor 

de distribuire a imigranţilor.

Angela Merkel denunţă lipsa 
de solidaritate a ţărilor 
est-europene în criza migranţilor

Comunitatea internaţiona-

lă ar trebui să facă tot ce 

poate pentru ca în Siria 

să se instaleze pacea, ast-

fel încât „să nu mai trebu-

iască să plece valuri, 

valuri de musulmani de 

acolo”, a declarat la Alba 

Iulia, Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului, Andrei 

Andreicuţ, care a susţinut 

că etosul Europei nu tre-

buie să se schimbe.

„Vin amărâţii hăituiţi de 

război, dar ar trebui să se pu-

nă pace acolo la ei acasă, să 

nu mai trebuiască să plece. 

Cine ar putea pune pace la ei 

acasă? Ruşii şi americanii”, a 

susţinut mitropolitul Andrei, 

prezent, alături de Rabinul 

şef, Rafael Shaffer, la o dez-

batere despre „Migraţia reli-

giei sau religia migraţiei”.

Mitropolitul Clujului a sus-

ţinut că musulmanii „încă nu 

au ajuns la măsura în care să 

poată înţelege democraţia aşa 

cum este ea sau cum o înţele-

gem noi”. Ierarhul a amintit de 

„Primăvara arabă”, care a dat, 

în opinia acestuia, „faliment”.

„Cred că, deocamdată, sti-

lul lor de viaţă, etosul lor este 

altul. Nu ştiu dacă sunt în sta-

re să înţeleagă democraţia. Am 

dori, am dori, dar e greu cu ei. 

(...) O fi  valabilă democraţia şi 

pentru ei, dar eu cred că e cam 

pe la mijloc răspunsul. Deo-

camdată, până când înţeleg de-

mocraţia, eu cred că ar trebui 

să fi e şi mijloace care să îi obli-

ge să respecte democraţia”, a 

declarat IPS Andrei Andreicuţ.

El a susţinut şi că etosul 

Europei nu ar trebui să se 

schimbe. „Să-i primim cu drag 

şi pe ceilalţi amărâţi care vin 

să muncească în Europa, dar, 

în acelaşi timp, cred că comu-

nitatea internaţională ar trebui 

să facă tot ce poate ca acolo 

în Siria să se pună pacea, în 

Irak să se pună pacea şi să nu 

mai trebuiască să plece valuri 

– valuri de musulmani de aco-

lo. Să stea la căsuţa lor. Că-i 

mai bine acolo. Cred că aceas-

ta ar fi  soluţia. Că îmbătrâneş-

te Europa şi că are nevoie de 

mână de muncă, încă mai a-

re şi tineri pe care să-i deter-

mine să facă copii. Asta este. 

E o situaţie tristă”, a apreciat 

înaltul ierarh ortodox.

Mitropolitul a spus că mu-

sulmanii au câte cinci, şase 

copii, iar creştinii câte un co-

pil. „Şi atunci, să aibă şi creş-

tinii măcar câte trei. Şi atunci 

s-ar redresa Europa. Dar ca să 

se întâmple lucrul acesta, es-

te misiune şi a duhovnicilor, 

dar e şi misiunea guvernelor”, 

a arătat Andreicuţ, care a adă-

ugat că acestea ar trebui să ai-

bă mai multă grijă de familii-

le tinere, să le dea o bonifi ca-

ţie celor care au al doilea, al 

treilea, al patrulea copil.

„Şi apoi, atunci, s-ar rezol-

va problema aceasta. Sigur, 

să aibă grijă de mamele care 

cresc copii, să fi e acele indem-

nizaţii pentru copii mai mari 

şi atunci Europa nu ar îmbă-

trâni”, a opinat ierarhul.

Acesta a subliniat că este 

nevoie de educaţie, dar şi de 

coerciţie. „Trebuie să ne apă-

răm valorile. Dacă comunita-

tea internaţională ar lua foarte 

în serios această stare tristă de 

lucruri, ar face în aşa fel să se 

termine cu războiul în Siria. Tot 

zic că vor să termine, dar nu 

pun problema în serios. Să se 

termine, să nu mai plece mu-

sulmanii de acolo, aceia mulţi 

care vin apoi în Franţa şi fac 

ce fac. Să mai stea la casa lor”, 

a conchis mitropolitul.

Mitropolitul Clujului: 
„Să se instaleze 
pacea în Siria”
Mitropolitul Clujului a susţinut că musulmanii 
„încă nu au ajuns la măsura în care să poată înţelege 
democraţia aşa cum este ea sau cum o înţelegem noi”.
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PUBLICITATE

Anunţ public privind dezbaterea publică
Compania de Apă SOMEȘ S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind 

impactul asupra mediului care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru 
proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj 
şi Sălaj, în perioada 2014-2020“ propus a fi  amplasat în intravilan și extravilan: Comune: 
Cășeiu, Chiuiești, Cuzdrioara, Mica, Unguraș, Bobâlna, Recea Cristur, Buza, Cătina, Sânmărtin, 
Ţaga, Sic, Poieni, Sâncraiu, Izvoru Crișului, Aghireșu, Băișoara, Căpușu Mare, Gârbău, Gilău, 
Apahida, Așchileu, Baciu, Bonţida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Feleacu, Florești, Iclod, 
Vultureni, Municipii: Cluj-Napoca, Dej și Gherla, Orașul Huedin – judeţul Cluj, Comune: Hereclean, 
Mirsid, Năpradea, Sălăţig, Dragu, Sânmihaiu Almașului, Zimbor, Românași, Buciumi, Bălan, 
Surduc, Cristolţ, Băbeni, Vârșolţ, Horoatu Crasnei, Bănișor, Cizer, Pericei, Măeriște, Șărmășag, 
Bobota, Nușfalău, Boghiș, Ip, Halmășd, Marca, Almașu, Fildu de Jos, Creaca, Hida, Meseșenii 
de Jos, Someș Odorhei, Agrij, Letca, Lozna, Crasna, Camăr, Carastelec, Valcău de Jos, Municipiul 
Zalău, Orașe: Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei și Jibou – judeţul Sălaj.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate fi  
emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi  consultat la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din 
București, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, în zilele de luni – joi între orele 8 – 
1630 și vineri între orele 8 – 1400 și la sediul Companiei de Apă SOMEȘ S.A. din Cluj-Napoca, 
Aleea 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, în zilele de luni – joi, între orele 730 – 16 și 
vineri între orele 730 – 1330.

Documentul menţionat este disponibil și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/ 
(la secţiunea Reglementări – Acord de mediu – Documentaţii procedură EIM și EA).

Dezbaterile publice ale raportului privind impactul asupra mediului se vor desfășura in 
cele 2 judeţe, conform următorului calendar:

Judeţul CLUJ

Data Ora Locaţia dezbatere

22.09.2016
11.00 Consiliul Judeţean Cluj – mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 106 

15.00 Primăria Huedin – oraș Huedin, Strada Horea 1 

23.09.2016
10.00 Primăria Sic – com. Sic, Str. II, 4 

13.00 Primăria Dej – mun. Dej, Strada 1 Mai 2

Judeţul SĂLAJ

Data Ora Locaţia dezbatere

26.09.2016
11.00 Primăria Sărmășag – com. Sărmășag, Strada Teilor 34, 

15.00 Primăria Șimleu Silvaniei – oraș Șimleu Silvaniei, Piaţa Libertăţii 3 

27.09.2016
11.00 Primăria Năpradea – com. Năpradea nr. 23 

15.00 Primăria Cehu Silvaniei – oraș Cehu Silvaniei, Str. Trandafi rilor 35 

28.09.2016 15.00 Primăria Zalău – mun. Zalău, Piaţa Iuliu Maniu 3 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii referitoare la raportul 
privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din 
București, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, până la data de 28.09.2016.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Indiferent dacă aţi scris 

un referat în liceu sau 

redactaţi zilnic articole, 

Microsoft Word este 

nelipsit.

Din păcate, atât PC-urile, 

cât şi respectivele aplicaţii 

de birou, nu sunt perfecte, 

acesta fi ind şi unul din mo-

tivele pentru care s-ar putea 

să vă fi  lovit în urmă cu ce-

va timp de documente co-

rupte în Word, informează 

playtech.ro.

În cea mai mare parte a ca-

zurilor, încercând să accesaţi 

un documente Word cu pro-

bleme, s-ar putea să primiţi 

următorul mesaj: “Word ex-

perienced an error trying to 

open the fi le.

Try these suggestions.* 

Check the fi le permissions for 

the document or drive.* Ma-

ke sure there is suffi cient free 

memory and disk space. | 

Open the fi le with the Text 

Recovery converter.”

Pentru a preveni astfel de 

situaţii, ideal ar fi  să aveţi în 

vedere câteva lucruri. În pri-

mul rând, obişnuiţi-vă să sal-

vaţi documentul în momen-

tul în care l-aţi creat sau du-

pă ce aţi scris câteva rânduri. 

Din acel moment, vă puteţi 

baza pe funcţia de autosalva-

re din Word, care de altfel 

funcţionează foarte bine.

Aceasta din urmă va sal-

vează documentul o dată la 

10 minute, iar din câteva click-

uri puteţi micşora acea peri-

oadă la un minut. Este sufi -

cient să intraţi în Word, la me-

niul File, secţiunea Options 

sau Word Options, în funcţie 

de versiune. În partea stângă, 

daţi click pe Save şi în dreap-

ta introduceţi cifra 1, în drep-

tul secţiunii ”Save autoreco-

ver informations every:” .

O soluţie de backup auto-

mat este de asemenea reco-

mandabilă. Folosind MEGA, 

OneDrive, DropBox, Bitcasa 

sau orice alt program similar, 

un director de pe hard disk-ul 

vostru poate fi  oglindit în clo-

ud fără nici un fel de inter-

venţie din partea voastră.

Dacă v-aţi lovit însă de si-

tuaţia în care încercaţi să des-

chideţi un document şi pri-

miţi mesajul de mai sus, pri-

mul lucru pe care trebuie să-l 

faceţi este să încercaţi să re-

cuperaţi datele din interior fo-

losind uneltele integrate în 

Word. Accesaţi meniul File – 

Open din Word, având grijă 

ca în colţul din dreapta jos la 

Files of Type, unde scrie im-

plicit All words documents, 

să selectaţi Recover text from 

any fi le. În acest fel, s-ar pu-

tea să recuperaţi o mare par-

te din textul documentului 

deşi, în anumite circumstan-

ţe, s-ar putea să pierdeţi re-

gulile de formatare aplicate.

Dacă partea descrisă mai 

sus ţine de recuperarea textu-

lui din document, merită să 

aveţi în vedere că, tot în Word, 

aveţi un mijloc prin care pu-

teţi repara un fi şier. Revenind 

la fereastra de deschidere a 

unui document în Word, ale-

geţi fi şierul corupt, dar în loc 

să daţi click pe Open, faceţi 

click pe vârful de săgeată din 

dreapta cuvântului Open. Din-

tre opţiunile ilustrate, alegeţi 

Open and Repair.

Cum repari sau recuperezi 
documente corupte în Word

Nivelul mediu de 

e-mail-uri de tip spam a 

crescut la 57,3% din trafi -

cul total, în trimestrul al 

doilea din acest an, con-

form raportului trimestri-

al despre spam şi phis-

hing al Kaspersky Lab.

„Cifra reprezintă o creşte-

re cu patru puncte procentu-

ale, comparativ cu T2 2015, 

şi cu un punct, faţă de trimes-

trul anterior. Pe parcursul aces-

tei perioade, subiectele poli-

tice au fost printre cele mai 

interesante pentru autorii de 

mesaje spam. Alegerile din 

SUA, care urmează să aibă 

loc, şi candidaţii înscrişi le-au 

dat escrocilor o bună ocazie 

de a se adresa utilizatorilor. 

Alte subiecte fi erbinţi ale a-

cestui trimestru au fost Jocu-

rile Olimpice din Brazilia, de 

care au profi tat atât autorii de 

mesaje spam, cât şi de phis-

hing, pentru a câştiga ban”, 

informează compania de se-

curitate cibernetică.

Potrivit sursei citate, Do-

nald Trump a fost unul dintre 

principalele subiecte pentru 

majoritatea e-mail-urilor spam 

care au legătură cu politica.

Donald Trump, 
folosit de escroci

„În aceste e-mail-uri, auto-

rii le-au spus celor vizaţi des-

pre metodele unice ale lui Do-

nald Trump de a face bani şi 

i-au invitat să procedeze la fel. 

Pentru a afl a mai multe infor-

maţii, utilizatorii erau invitaţi 

să dea click pe link-ul din 

e-mail. Link-ul ducea la un fals 

portal de ştiri, cu un articol pe 

această temă. Pentru a începe 

să facă şi ei bani, utilizatorii 

trebuiau să-şi completeze da-

tele personale într-un formu-

lar online de pe site-ul respec-

tiv”, se spune în document.

Sfatul specialiştilor

Utilizatorul nu câştiga ni-

ciun ban, în schimb infracto-

rii cibernetici îi obţineau da-

tele personale.

„Autorii mesajelor spam 

încearcă frecvent să profi te de 

ştiri de ultimă oră, create în 

jurul unor persoane celebre. 

Donald Trump nu a fost o ex-

cepţie. Utilizatorii ar trebui să 

fi e conştienţi de acest lucru 

şi să rămână vigilenţi. De a-

semenea, vedem că reţelele 

de socializare sunt foarte atrac-

tive pentru autorii de mesaje 

spam şi de phishing. Dacă un 

prieten începe să se compor-

te diferit în mediul online şi 

trimite link-uri sau chiar vă 

etichetează într-o fotografi e, 

în cadrul unor postări suspec-

te, este foarte probabil să-i fi  

fost compromis contul. Nu 

daţi click pe acele link-uri şi 

nu instalaţi programele pe ca-

re sistemul le-ar putea suge-

ra. Bunul simţ poate preveni 

aproape toate infectările de 

acest tip. În plus, gândiţi-vă 

de două ori înainte de a des-

chide fişiere anexate la 

e-mail-uri, riscul de a vă in-

fecta computerul este foarte 

mare”, avertizează Daria 

Gudkova, spam analysis ex-

pert, Kaspersky Lab.

Date îngrijorătoare

Sistemul anti-phishing a 

fost activat de 32,3 milioane 

de ori pe computerele utiliza-

torilor Kaspersky Lab.

„În T2 2015, sistemul s-a 

activat de 30.807.071 ori, ce-

ea ce reprezintă o creştere cu 

aproape 5%. Cel mai mare 

procentaj de utilizatori afec-

taţi de atacurile de phishing 

a fost în China (20,22%), ur-

mată de Brazilia (18,63%) şi 

Algeria. Numărul de utiliza-

tori afectaţi în T2 2015 a fost 

mai mic, iar primele trei ţări 

au fost atunci: Brazilia 

(9,74%), India (8,3%) şi Chi-

na (7,23%). Cifrele s-au du-

blat comparativ cu acelaşi tri-

mestru din 2015. În T2 2016 

a fost remarcată o anomalie 

în volumul de trafi c spam 

malware – între 1 iunie şi 21 

iunie, atunci când experţii 

companiei au înregistrat o scă-

dere incredibilă a campanii-

lor de e-mail-uri spam infec-

tate. În această perioadă, a 

fost o scădere de 20 de ori a 

numărului mediu de e-mail-uri 

spam cu arhive zip, compa-

rativ cu media trimestrului”, 

precizează Kaspersky Lab.

Subiectele folosite de escroci pe internet
Unul dintre principalele subiecte pentru majoritatea e-mail-urilor de tip spam îl are în prim plan pe Donald Trump.

Specialiştii Kaspersky Lab îi sfătuiesc pe internauţi să nu deschidă un mail dacă ceva li se pare suspect
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aştept telefoane la 0760-185659. 
(12.20)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilități, apă, gaz, cu-
rent, telefon, TV cablu  și grădină 
de 33 ari. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-593488. (4.7)

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, front 90 m, la drumul 
principal, curent electric, apă în 
faţa terenului, carte funciară, 
preţ 6 euro/mp. Informaţii și re-
laţii suiplimentarela tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând în Dezmir, la 11 km de 
Cluj, 29 ari de teren intarvilan, 
utilităţi apă, gaz, curent, front la 
drum. Inforrmaţii suplimentare 
la tel. 0744-613954. (3.7)

¤ Vând teren pentru construcții 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
supr. 1066 mp, lângă Kaufl and 
de 3000 mp, 3000 mp și 7500 
mp. Inf. la tel. 0773-756130. 
(5.7)

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

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-

tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. angajează MANIPULANT 
DEPOZIT.
Inf. la telefon 0751-069723. 
(3.15)

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 

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.

tel. 0744-501252. (3.7)

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
motor în patru timpi de 49 cmc, 
patru viteze, ambreaj semiauto-
mat, pornire la pedală și automa-
tizată, sisteme de alarmă, dispo-
zitiv antifurt. Inf. la telefon 
0723-064864. (4.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (3.7)

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0732-633306. (3.7)

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
0264-593488. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 fotolii balansoar din 
lemn natur, saltea din burete, 
preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0744-613954. (3.7)

¤ Vând pat mare (dublu), dulap 
cu o ușă, dulap pentru încălţă-
minte, două fotolii și o masă fru-
moasă. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0732-633306. (3.7)

¤ Vând canapea nerabatabilă, 
pentru hol, foarte frumoasă. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-613954. (3.7)

¤Vând scaune ergonometrice cu 
5 picioare, la preţuri convenabile. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ Vând masă din lemn masiv 
de 8 persoane, lăcuită, cu pi-
cioare din fi er și două bănci cu 
picioare rabatabile, pentru tera-
se, cabane, persoane care au 
casă cu curte. Inf. la tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ Vând două canapele extensibi-
le, model vechi, dulap cu două 
uși, dulap pentru haine și lenjerie 
cu furnir, tapiţerie pentru reca-
mier, nou tapiţată. Relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(4.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (4.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic 
(depărtător) chirurgical din in-
ox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis la om sau ani-
male. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (4.7)

DIVERSE

¤ Cumpăr sau primesc donaţie, 
lemne pentru foc. Sunaţi vă rog 
la 0742-020301. (1.7)

¤ Vând mașină de scris, multe 
vase, haine și alte obiecte casni-
ce. Informaţii la tel. 
0732-633306. (3.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (4.7)

¤ Vând URGENT peste 20 de 
buc. feţe de masă, lucrate manu-
al, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, preţ negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând haine triate, foarte bune 
de purtat la vânzare pieţe. Inf. la 
tel. 0773-756130. (4.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și 2 carpete, preţ ne-
gociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (4.7)

¤ Ieftin! Vând încălţăminte foarte 
bune, sortate, pentru vânzare la 
pieţe și multe alte produse. Su-
naţi la tel. 0773-756130. (4.7)

¤ Vând trei paltoane bărbătești 
nr. 50-52 și trei de damă cu că-
ciulă de lână nr. 48-50, preţuri 
foarte mici, negociabile. Inf. la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând centrală pentru piese 
sau folosinţă. Aștept telefoane la 
0773-756130. (4.7)

¤ Vând coniac de 47°, la preţul 
de 30 RON și rachiu de 53° la 
preţul de 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, un 
colţ a fost medaliat, preţ negoci-
abil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele 
vechi. Aștept oferte. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Vând mini colecţie de poze 
alb/negru, cu actori, stare bună. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze 
vechi, insigne românești, fanioa-
ne, fotbaliști, medalii, decoraţii, 
fotografi i, cer și ofer seriozitate. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (4.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, 
medalii, decoraţii, fotografi i, cer 
și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, îmi caut jumătatea ini-
mii. Iubește, ca să fi i iubită.
Aștept telefoane la 0752-362823. 
(2.7)

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie lemne 
pentru foc. Aștept telefoane la 
0742-020301. (1.7)

¤ Caut un om cu sufl et care ar 
putea dona o mașină veche sau o 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rulotă. Dormim în piaţă (soţia cu 
handicap 2). Mulţumim. Tel. 
0752-362823. (2.7)

¤ Donez grătar confecţionat din 
fi er forjat. Informaţii la tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. Piaţa Romană, 
nr. 15B, vinde la licitaţie publică 
în data de 13.09.2016, ora 12, 
bunurile imobile constând în 
imobil de tip casă familială, 
compusă din 2 camere și depen-
dinţe, cu suprafaţă teren de 352 
mp; suprafaţă casă de 202,54 
mp, bunuri proprietate a debito-
rului Popa Gheorghe Remus, 
CNP 161020212620, preţul de 
evaluare sau de pornire al licita-
ţiei, fi ind de 124481 lei. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinu-
te la sediul SFM Turda, str. Piaţa 
Romană, nr. 15B, camera 6, te-
lefon 0264.314.941, interior 
122 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.
ro-anunţuri-vânzarea prin licita-
ţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Ser-
viciul Fiscal Municipal Turda, cu 
sediul în Turda, str. Piaţa Roma-
nă, nr. 15B, vinde la licitaţie pu-
blică în data de 13.09.2016, ora 
11, bunurile imobile constând 
în imobil de tip apartament, 
compus din 2 camere și depen-
dinţe, cu S â 16/659 parte teren 
în proprietate, bunuri proprieta-
te a debitorului Patrascu Gheor-
ghe Marius, CNP 
1591028126204, preţul de eva-
luare sau de pornire al licitaţiei, 

fi ind de 64725 lei. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul SFM Turda, str. Piaţa Ro-
mană, nr. 15B, camera 6, tele-
fon 0264.314.941, interior 122 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro-anun-
ţuri-vânzarea prin licitaţie a bu-
nurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Turda, 
cu sediul în Turda, str. Piaţa Ro-
mană, nr. 15B, vinde la licitaţie 
publică în data de 13.09.2016, 
ora 10, bunurile imobile con-
stând în imobil de tip casa fa-
milială, cu suprafaţă teren de 
231 mp; suprafaţă casă de 
67,03 mp, bunuri proprietate a 
debitorului Podar Cristina Ma-
ria, CNP.2631030120660, pre-
ţul de evaluare sau de pornire 
al licitaţiei fiind de 78750 lei. 
Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la sediul SFM Turda, 
str. Piaţa Romană, nr. 15B, ca-
mera 6, telefon 0264.314.941, 
interior 122 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro-anunţuri-vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ FOUR INVESTORS S.R.L., Cluj-Na-
poca, str. Godeanu nr. 7, ap. 3, jud. 
Cluj, C.U.I. RO 20168883, 
J12/4424/21.12.2006, pierdut 
Certifi cat de Înregistrare, emis de 
Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj. 
Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut și anulat certifi cat de 
înmatriculare al S.C. EXPERT GSM 
S.R.L., nr. B 2156728, emis în 
22.10.2009 și eliberat în 
28.10.2009, certifi cat constatator 
la sediul secundar (punct de lu-
cru) din Cluj-Napoca, str. Primă-
verii F.N.. Se declară nul. (1.1)

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

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

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

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

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone 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!

www.batrom.ro

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

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

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

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

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

Detalii si inscrieri: telefon: 0746 723 505 – Mihaela Vodnar
Facebook: www.facebook.com/CiaoBellaRo
Site: www.ciabella.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Căutăm persoane pline de compasiune, dispuse 

să ajute oameni care aleg să trăiască în propria 

casă.

Avem o multitudine de posturi disponibile, 

incluzând schimburi de zi, seară, noapte, precum 

și cele care presupun locuit la domiciliul pacientul.

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

De preferat, candidaţii ar trebui să poată vorbi 

și scrie în lima Engleză, să aibă permis de conducere 

și să fi e sensibili la nevoile altora.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi 

pe Emilian Brad la nr. tel. 00447873 859344 sau 

pe Vicky, prin email la adresa recruitment@

horizonhomecare.co.uk

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Post meridian - Patru 
zile în Malaysia
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu 
(live)
16:55 Vorbește corect!
17:00 Nocturne
18:00 Dosar România
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Destine în paralel - 
Supravegheaţi de serviciile 
secrete
21:30 Destine în paralel - 
Supravegheaţi de serviciile 
secrete
22:00 Poveste imorală
23:10 Pe urmele lui Cezanne

ANTENA 1

13:00 Observator (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)
16:00 Observator (live)
17:00 Poftiţi pe la noi: Poftiţi 
și dăruiţi
19:00 Observator (live)
20:00 Observator special (live)
20:30 Înfruntarea titanilor
22:30 Regele Scorpion: 
Războinicul

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)
14:00 Vorbește lumea (live)
16:00 Lecţii de viaţă
17:00 Știrile Pro TV (live)
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro TV (live)
20:30 Las fi erbinţi
21:30 Triplu X - 2
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:45 Focus Magazin (reluare)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Nimeni nu-i perfect

15:30 Mondenii (reluare)

16:00 Mondenii

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Cireașa de pe tort

20:30 Academia lui Horia

22:00 Neam legat

22:30 Trăsniţii

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

15:45 Teo Show

17:00 Bravo, ai stil!

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Güneș

22:30 WOWbiz

LOOK TV

12:30 National Icons (reluare)

13:00 Big Boletus

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Fotbal Look (reluare)

16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: FC Botoșani - AFC 
ASA Tg. Mureș (reluare)

18:00 Fotbal Look (reluare)

19:00 Casa Poporului (live)

20:30 Sub asediu

21:30 Liga Magazin

22:30 Look de campion

23:30 National Icons (reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Ofi ciul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si 
Cooperatie Cluj-Napoca, cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, 
str. Horea, nr.13, judetul Cluj organizeazã concurs pentru 
ocuparea unui post temporar vacant de Consilier gr. 1, 
conform HG 286/23.03.2011, modifi cata si completata cu 
Hotararea nr. 1027/ 11 noiembrie 2014, respectiv HG nr. 
427 / 2015 si HG nr 269/2016, astfel:

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
in perioada: 31.08.2016 – 06.09.2016, intre orele 9,00-17,00 
de luni pana joi, respectiv vineri intre orele: 9,00-14,30, 
sediul OTIMMC Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 13.

- Proba scrisa in data de 14.09.2016 incepand cu ora 10,00;
- Proba Interviu in data de 20.09.2016 incepand cu ora 10,00;

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

- studii superioare defi nitivate;
- vechime in specialitatea studiilor – minim 3 ani, 6 luni;
- cunostinte de operare pe calculator;
- cunostinte de limba engleza;
-  bune aptitudini de comunicare, prezentare, planifi care, 

organizare;

Relaţii suplimentare la sediul: OTIMMC Cluj-Napoca, 
persoana de contact: Oance Tiberia telefon: 0264/487224, 
fax: 0264487244, e-mail: tiberia_oance@imm.gov.ro .

ANUNŢ DE ANGAJARE

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA, 

SUCURSALA CLUJ, constructori de drumuri și căi ferate, 

angajează mecanic auto cu experienţă, 

pentru punct de lucru în Alba-Iulia, atelier mecanic șantier.

Oferim condiţii avantajoase de salarizare, asigurare 

medicală facultativă, tichete de masă.

Telefon de contact: 0730/011969, 0728/137354, de 

luni până vineri între orele 8-18.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modifi cările 

și completările ulterioare, Institutul Regional de Gastroenterologie 

– Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca organizează 

la sediul din Cluj Napoca, Str. Croitorilor, nr. 19 – 21

CONCURS

pentru ocuparea următorului post temporar vacant:

1 post de muncitor califi cat III-bucătar

Proba scrisă va avea loc în data de 14.09.2016, ora 11

Interviul va avea loc în data de 16.09.2016, ora 9

Condiţii de participare la concurs:

- certifi cat de califi care în meseria de bucătar

- 3 ani vechime în specialitate

Data limită de depunere a dosarelor: 06.09.2016, ora 15;

Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE ANGAJARE

COMUNA FIZESU-GHERLII cu sediul în localitatea 
Fizesu-Gherlii, nr. 317, judeţul Cluj organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

-Numele functiei: Agent de turism 1 post
-Numele functiei: ghid de turism 1 post, Conf.HG 286/2011

Concursul se va desfășura astfel:
- Proba scrisă în data de 22.09.2016, ora 10,
- Proba interviu în data de 23.09.2016, ora 10

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

- absolvent strudii superioare in domeniu, absolvent al unui 
curs de agent de turism sau ghid de turism cu diploma (Certifi cat).

- vechime: minim 2 ani
- cunostiinte limba romana scris si vorbit, varsta minim 

19 ani, stare de sanatate corespunzatoare

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Ofi cial, Partea a III-a la sediul Primariei 
Fizesu-Gherlii, Fizesu-Gherlii, nr.317,judetul Cluj

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei Fizesu-Gherlii, 
persoană de contact: Jiman Maria Daniela telefon: 0766076506, 
fax: 0264248001 E-mail: primariafi zesugherlii@yahoo.com.
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Olimpia Cluj 
ratează calificarea 
în knock-out-ul WCL
Echipa feminină de fotbal 
Olimpia Cluj a ratat califi carea 
în faza eliminatorie a UEFA 
Women's Champions League, 
pierzând cu 1-3 meciul cu 
Medyk Konin, campioana 
Poloniei, ultimul din Grupa a 
4-a preliminară. Clujencele 
aveau două variante pentru a 
merge mai departe în Liga 
Campionilor, egal și victorie, 
dar au fost învinse de gazda 
Grupei a 4-a, Medyk Konin, la 
care Maria Ficzay, fostă jucă-
toare a Olimpiei și om de bază 
în naţionala României, a jucat 
toate minutele, transmite por-
talul FRF. După două victorii la 
scor, 7-1 cu Pärnu JK (campioa-
na Estoniei) și 10-0 cu Breznica 
(campioana Muntenegrului), 
Olimpia spera la o califi care în 
faza eliminatorie. Medyk Konin 
avea înaintea „fi nalei” tot două 
victorii, 9-0 cu Breznica și 1-0 
cu Pärnu JK. Medyk a câștigat 
prin golurile marcate de Sikora 
(26) și Daleszczyk (49, 89). 
Pentru Olimpia a înscris Lunca 
(90).

Stanciu, la Anderlecht
Mijlocașul Nicolae Stanciu a 
părăsit cantonamentul echipei 
naţionale a României luni di-
mineaţă, cu acordul selecţio-
nerului Christoph Daum și a 
plecat în Belgia pentru vizita 
medicală și semnarea contrac-
tului cu echipa de fotbal 
Anderlecht Bruxelles, transmi-
te agenţia Agerpres. 
Mijlocașul stelist a ajuns în 
cantonamentul naţionalei de 
la Mogoșoaia duminică și a 
plecat apoi spre Bruxelles în-
soţit de impresarul Anamaria 
Prodan și de reprezentantul 
lui Anderlecht care a negociat 
transferul fotbalistului cu Gigi 
Becali la București. Nicolae 
Stanciu urma să semneze ieri 
un contract valabil cinci sezoa-
ne cu echipa unde joacă și 
Alexandru Chipciu, urmând să 
se întoarcă în cursul serii în 
cantonament. Nicolae Stanciu 
a fost transferat duminică de 
Steaua București la Anderlecht 
Bruxelles în schimbul sumei 
de 9,8 milioane de euro, po-
trivit finanţatorului clubului 
roș-albastru.

Real Madrid trebuie 
să restituie 18 
milioane de euro 
Primăria capitalei Spaniei a 
anunțat ieri că va cere clubului 
de fotbal Real Madrid restitui-
rea sumei de 18,4 milioane de 
euro reprezentând ajutoare 
publice, după ce Comisia 
Europeană a decis luna trecută 
că această plată efectuată în 
2011 este ilegală, scrie AFP.
Potrivit Comisiei Europene, 
clubul și primăria Madridului, 
pe atunci condusă de Partidul 
Popular (conservator), s-au 
înțeles în privința unei plăți 
ilegale în legătură cu vânza-
rea unui teren municipal. 
Clubul a plătit 595.000 de eu-
ro în 1998 pentru acest teren, 
operația nu s-a concretizat din 
motive tehnice, iar primăria a 
plătit în 2011 compensații de 
22,7 milioane de euro, deși ar 
fi trebuit, potrivit Comisiei, să 
verse doar 4,3 milioane de 
euro. 

Pe scurt

Universitatea Cluj reînce-

pe de jos ascensiunea şi 

va debuta peste două săp-

tămâni în noul sezon al 

Ligii a 4-a de fotbal. 

Alb-negrii stau în prima 

etapă, conform programu-

lui Asociaţiei Judeţene de 

Fotbal (AJF).

AJF Cluj a organizat luni 

tragerea la sorţi a programu-

lui pentru noul sezon de fot-

bal 2015-2016, un număr de 

15 echipe înscriindu-se în se-

zon. Din cauza numărului im-

par o echipă va sta în fi ecare 

etapă, Universităţii Cluj reve-

nindu-I acest rol în prima run-

dă. Decizia le oferă studenţi-

lor răgazul de a-şi defi nitive 

lotul de jucători, doar câţiva 

din fotbaliştii utilizaţi în se-

zonul trecut rămânând la echi-

pă, urmând să li se alăture ju-

nior ai clubului şi fobalişti se-

lectaţi la un trial.

Din cauza numărului im-

par de echipe, 15, o formaţie 

va trebui să stea în fi ecare 

rundă, Universitatea Cluj fi -

ind cea care va începe cam-

pionatul doar în etapa a do-

ua. Acest lucru a fost gândit 

special din cauza probleme-

lor pe care „studenţii” le au 

cu alcătuirea lotului de jucă-

tori, clubul condus de către 

Ioan Ovidiu Sabău având acum 

două săptămâni la dispoziţie 

până la primul meci ofi cial. 

Prima etapă este programată 

în weekend-ul acestei săptă-

mâni: Vulturul Mintiu-Gherlii 

– Unirea Triteni, Armenopo-

lis Gherla – CFR Dej, Arieşul 

M. Viteazu – Someşul Gilău, 

Industria Sârmei C. Turzii – 

Unirea Floreşti, Viile Dejului 

– Sticla Arieşul Turda, CS Flo-

reşti – Olimpia Gherla, Ardea-

lul Cluj – Viitorul M. Georges-

cu. Universitatea Cluj stă. U-

niversitarii debutează săptă-

mâna viitoare, în deplasare la 

Unirea Triteni. Turul ia sfârşit 

pe 10 decembrie.

Amintim, actual echipă a 

Universităţii Cluj este adminis-

trată de Asociaţia Alb-Negru a 

Studenţilor Clujeni, afl ată sub 

umbrela Primăriei Cluj-Napo-

ca şi a universităţilor din oraş, 

municipalitatea cedând palma-

resul şi marca noii structure. 

Managerul formaţiei este fos-

tul mare internaţional Ioan 

Ovidiu Sabău, jucător format 

la Universitatea Cluj, iar an-

trenori sunt Marius Popescu 

şi Zsolt Szilagyi.

U Cluj şi-a aflat itinerariul în Liga a 4-a

U-Banca Transilvania a 

pierdut ultimul meci din 

cantonemntul din Serbia, 

cu Mega Leks, scor 91 -97.

U-Banca Transilvania – Me-

ga Leks 91-97 (19-26, 24-18, 

19-23, 29-30). Marcatori: 

U-Banca Transilvania: Pustoz-

vonov 20 (2 rec, 1 pasă deci-

sivă), Rasic 15 (3 pase, 3 re-

cuperări), Dykes 14 (5 pase 

decisive, 1 recuperare), Barro 

10 (8 recuperări, 4 pase deci-

sive), Adamovic 10 (9 pase 

decisive, 4 recuperări), Torok 

9 (2 recuperări), Jucan 8, Vlad 

Moldoveanu 3 (5 recuperări, 

1 pasă decisivă), Kuti Nandor 

2 (1 pasă decisivă, 2 recupe-

rări). „A fost un meci foarte 

intens, foarte fi zic, în care ad-

versarul s-a luptat mai bine 

sub panou, acolo am fost do-

minaţi, la recuperările ofensi-

ve, unde au avut cu nouă mai 

multe ca noi şi cred că acolo 

s-a făcut diferenţa. Mă bucur 

însa că şi in aceste condiţii 

băieţii au răspuns bine şi cred 

că învăţăm multe din aceste 

meciuri”, a declarat Mihai Sil-

văşan, menţionat de site-ul 

ofi cial al echipei. Formaţia din 

Cluj va avea următorul pro-

gram: 30 august – 7 septem-

brie – pregătire la Cluj-Napo-

ca 8 – 10 septembrie – Tur-

neu Internaţional City Cup la 

Cluj-Napoca, 15 septembrie – 

SUPERCUPA României: CSM 

CSU Oradea – U-Banca Tran-

silvania (la Oradea), 18 – 19 

septembrie – prima etapă din 

campionat: BC SCM Timişoa-

ra – U-BT Cluj.

U-BT Cluj a pierdut 
ultimul meci din Serbia

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Rezultatele sub aşteptări 

obţinute de delegaţia 

României la Rio iscă pri-

mele efecte. Alin 

Petrache, şeful 

Comitetului Olimpic şi 

Sportiv Român a demisi-

onat din funcţie luni, 

motivând ratarea obiec-

tivului, 6-8 medalii, la 

Olimpiada de Vară.

„Având în vedere că Echi-

pa Olimpică a României nu 

a reuşit, la Jocurile Olimpi-

ce de la Rio, să îşi îndepli-

nească obiectivul asumat de 

Comisia Tehnică şi federaţi-

ile naţionale (6-8 medalii), 

şi aşa cum am anunţat deja 

că voi face, astăzi mi-am de-

pus demisia din funcţia de 

preşedinte al COSR în faţa 

Comitetului Executiv, care 

va urma paşii statutari pen-

tru preluarea prerogativelor. 

Regret enorm că nu le-am 

putut oferi românilor meda-

liile şi rezultatele pe care şi 

le doreau. Ştiu că am făcut 

tot ce a depins de mine în 

ultimii doi ani, dar din pă-

cate criza sportului româ-

nesc este una profundă şi ca-

re nu poate fi  rezolvată cu 

soluţii de moment”, a decla-

rat Alin Petrache, într-un co-

municat transmis pe site-ul 

COSR.

Probleme cu echipamentul

Fostul şef COSR a atins 

şi problema echipamentelor 

de care au beneficiat unii 

sportivi români la Rio, du-

pă ce Gazeta Sporturilor de-

pistat a dezvăluit deficien-

ţe privind calitatea acesto-

ra. „Referitor la chestiunea 

legată de disfuncţionalităţi-

le echipamentului sportiv 

de la Rio, am încredere to-

tală în instituţiile statului că 

îşi vor face datoria cu pri-

sosinţă şi aştept finalizarea 

anchetei organelor abilita-

te, dar şi pe cea internă a 

COSR. Toată lumea trebuie 

să înţeleagă că sportul ro-

mânesc este fix pe locul în 

care s-a văzut la Rio”, a de-

clarat Petrache.

Vrea Acord Naţional 
pentru Sport

Alin Petrache a mărturi-

sit că crede în continuare în 

proiectul lui de revitalizare 

a sportului românesc: „Cred 

în continuare că proiectul 

meu, România Olimpică 

2014-2024, este un program 

care poate revitaliza sportul 

românesc. Cred că avem ne-

voie de un Acord Naţional 

pentru Sport pentru urmă-

torii 20 de ani. Am convin-

gerea că sunt necesare şi al-

te ingrediente precum echi-

pă, fair-play-ul, respectul, 

solidaritatea şi patriotismul, 

valori demult uitate în so-

cietatea românească”, a adă-

ugat fostul şef COSR. Fostul 

şef al forului a anunţat că 

nu va mai candida la viitoa-

rele alegeri pentru conduce-

rea instituţiei.

Cinci medalii la Rio

România a participat cu 

96 de sportivi şi 7 rezerve la 

Jocurile Olimpice de la Rio 

de Janeiro, în perioada 5-21 

august, şi a cucerit cinci me-

dalii – una de aur, una de 

argint şi trei de bronz. Echi-

pa feminină de spadă (Simo-

na Gherman, Simona Pop, 

Ana-Maria Popescu, Loreda-

na Dinu) a câştigat aurul, iar 

argintul a fost obţinut de te-

nismenii Florin Mergea şi 

Horia Tecău la dublu mas-

culin. Bronzul a fost luat de 

Gabriel Sîncrăian la haltere 

(cat. 85 kg), de canotoarele 

de la 8+1 (Roxana Cogianu, 

Ioana Strungaru, Mihaela Pe-

trilă, Iuliana Popa, Mădăli-

na Bereş, Laura Oprea, Ade-

lina Boguş, Andreea Boghi-

an şi Daniela Druncea) şi de 

Albert Saritov (lupte libere, 

cat. 97 kg). Cele mai mari 

dezamăgiri au venit prin ra-

tarea sferturilor de fi nală la 

handbal feminin, respectiv 

a medaliilor la gimnastică, 

masculin – Marian Drăgules-

cu, locul 4 şi feminin, Cătă-

lina Ponor – locul 4.

Restart în sportul românesc? 
Şeful COSR şi-a dat demisia
Şeful Comitetului Olimpic Sportiv Român, Alin Petrache, şi-a anunţat luni demisia.

Alin Petrache a anunţat că nu va mai candidat la şefi a COSR
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