
MIERCURI | 2 DECEMBRIE 2020 | anul XXIII, nr. 229 (5893) | 12 pagini | 1,50 lei

ECONOMIE

Electrificarea liniei 
Cluj-Oradea costă 
1,8 miliarde de lei
Licitaţia pentru execuţia electrifi cării şi reabi-
litării căii ferate între Cluj-Napoca şi Oradea 
va avea loc în aprilie-mai 2021.  Pagina 5

SPECIAL

Bucătarul clujean care 
a lăsat „mască” juraţii
Paul Maxim, clujeanul care i-a cucerit pe ma-
rii bucătari de la Chefi  la Cuţite, într-un inter-
viu exclusiv pentru monitorulcj.ro.  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Autobuzele CTP 
ajung în comuna Gilău
CTP va inaugura astăzi noul traseu Cluj-Na-
poca – Someşul Rece – Gura Râştii.  Pagina 8

TIMP LIBER

Cele mai amuzante 
nume de străzi 
din Cluj-Napoca
monitorulcj.ro îţi descreţeşte fruntea cu 
cele mai haioase denumiri de străzi din 
Cluj-Napoca!  Pagina 9
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Luminiţele festive au fost aprin-
se, marţi seară, la Cluj-Napoca, în 
prezenţa primarului Emil Boc. El 
a declarat că iluminatul festiv este 
un mic motiv „de bucurie şi spe-
ranţă” pentru clujeni, mai ales că 
Târgul de Crăciun din Piaţa Unirii 
nu va fi  organizat.

„Motivul pentru care v-am in-
vitat acum (online – n.r.) în Pia-
ţa Unirii este să avem împreună 
un mic moment festiv de deschi-
dere a iluminatului pe care de obi-
cei îl inauguram cu mai mult fast, 
cu mai multă sărbătoare. Acum, 
va fi  un moment mult mai scurt. 
Am aici trei copilaşi drăguţi care 
sunt alături de mine şi care mă 
vor ajută să trecem acest moment 
frumos”, a declarat Emil Boc.

Fără vreun anunţ în prea-
labil, edilul-şef a organizat 
doar un moment simbolic, cei 
trei copii surprinşi în Piaţa U-
nirii fiind „eroii” momentu-
lui. Ei au fost cei care, la în-
demnul primarului, au apăsat 
butonul „magic”, luminând 
zona centrală.

„În Piaţă nu este lume, ilu-
minatul stradal s-a deschis de-
ja odată cu lăsarea întuneri-
cului. Vom deschide doar cu-
pola de lumini din Piaţa Uni-
rii, astfel încât să dăm cluje-
nilor şi un motiv de optimism 
şi bucurie pe aceste sărbători, 
chiar dacă viaţa este un pic 
mai grea în această pande-
mie”, a completat primarul.

Autostrada între Cluj-Napoca și Oradea, un blocaj imens
Ordinele de începere stau în sertar, cel mai lung tunel din țară debutează cu stângul. Pagina 4

Modernizare în „Groapă”!
Zona Expo Transilvania se va transforma radical
Un nou parking va fi construit în „Groapă”, străzile vor deveni „prietenoase” 
cu pietonii și bicicliștii, iar Parcul Aurel Vlaicu va fi extins. Pagina 2

Vila familiei care a fondat Clujana, 
scoasă la vânzare la un preț piperat

Impresionanta clădire de pe strada Nicolae Cristea, edificată în 1930, are 28 de încăperi, 
o curte de peste 1.500 de metri pătrați, dar și un preț pe măsură! Pagina 3

Iluminatul festiv din Centru, 
motiv de bucurie pentru clujeni

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Strada Maramureşului 

din Cluj-Napoca a devenit 

„centura ocolitoare” 

a municipiului, 

spre disperarea 

cetăţenilor din zonă.

Deşi este marcată ca fi ind in-

terzisă trafi cului greu, de peste 

3 tone, strada Maramureşului a 

devenit „centura Clujului”, se 

plâng locatarii din zonă.

Cu ajutorul aplicaţiei 

myCluj, folosită pentru a sem-

nala nereguli în municipiu, 

un clujean susţine că este de-

ja a treia sesizare pe care o 

face, dar „nimic nu se schim-

bă”, chiar dacă sunt trimise 

echipaje de poliţie în zonă.

„Aerul este evident polu-

at, gălăgia este foarte mare, 

vibrează casa din cauza aces-

tor TIR-uri, betoniere etc. ca-

re trec încontinuu pe această 

stradă. Dacă tot nu faceţi ni-

mic pentru a vă asigura că nu 

mai trec astfel de autovehicu-

le pe Maramureşului, măcar 

renunţaţi la limitatoarele de 

viteză, deoarece când trec a-

ceste autovehicule peste ele, 

se face o gălăgie foarte mare 

din cauza încărcăturilor pe 

care le au”, se arată în sesi-

zarea făcută pe myCluj.

Maramureşului, strada 
care a devenit 
„centură ocolitoare”

Problemele serioase de pe 

strada Maramureşului nu sunt 

noi. Încă din 2014, pe artera 

respectivă circulă non-stop 

maşini de tonaj mare.

Mai întâi, a fost din cauza 

devierii trafi cului de pe Oaşu-

lui, situaţia fi ind valabilă până 

la încheierea lucrărilor de refa-

cere de la zero a podului Nadăş 

de pe strada Oaşului. Apoi, a-

ceastă neplăcere pentru local-

nici a devenit permanentă.

Pe lângă aglomeraţia şi ha-

osul din trafi c, clujenii care 

locuiesc pe strada Maramu-

reşului se plâng că li se cra-

pă casele din cauza maşini-

lor de mare tonaj care trec 

zilnic prin zonă.

Maramureșului, strada care a devenit 
„centura ocolitoare” a Clujului

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Zona Expo Transilvania 

îşi schimbă radical faţa: 

un nou parking va fi  con-

struit, străzile vor deveni 

„prietenoase” cu pietonii 

şi bicicliştii, iar Parcul 

Aurel Vlaicu va fi  extins.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a lansat o licita-

ţie publică pentru achiziţio-

narea de servicii de elabora-

re a Planului Urbanistic Zo-

nal (PUZ), expertizei tehni-

ce, studiilor specifi ce tipului 

de investiţie, studiilor de fe-

zabilitate şi documentaţiilor 

de avizare a lucrărilor de in-

tervenţii, a proiectelor tehni-

ce, respectiv asigurarea asis-

tenţei tehnice pe perioada de 

execuţie a lucrărilor pentru 

obiectivul mixt de investiţii 

„Regenerare urbană a zonei 

verzi Expo-Transilvania: Ame-

najare şi extindere Parc Au-

rel Vlaicu, Amenajare străzi 

adiacente după conceptul 

Walkable and Smart City şi 

construire parking”.

Administraţia locală va plă-

ti până la 2.200.000 de lei fi r-

mei câştigătoare pentru reali-

zarea studiilor enumerate, bani 

proveniţi din bugetul local al 

municipiului. Ofertele pot fi  

depuse până în data de 14 ia-

nuarie 2021.

Parking, parc mai mare, 
străzi amenajate modern

Prin acest proiect integrat 

se doreşte realizarea unui spa-

ţiu care, prin calitatea dezvol-

tării sale arhitecturale şi func-

ţionale, să satisfacă nevoile şi 

exigenţele utilizatorilor săi, 

locuitorii municipiului 

Cluj-Napoca, se arată în caie-

tul de sarcini al licitaţiei.

În proiect vor fi  cuprinse 

Parcul Aurel Vlaicu, Expo Tran-

silvania şi străzile adiacente: 

strada Dâmboviţei, strada Ia-

lomiţei, strada Tribunul Vlă-

duţiu, Aleea Dâmboviţei. Aces-

tea vor benefi cia de piste de 

biciclete, trotuare, echipamen-

te cu tehnologie de tip „Smart 

City” (de exemplu bănci cu 

prize USB, staţii pentru încăr-

carea maşinilor/ bicicletelor/ 

trotinetelor electrice, etc.), se 

arată în documentul citat.

Proiectul propune crearea 

unor parcursuri coerente, cu 

condiţii confortabile de cir-

culaţie şi traversare pentru 

pietoni şi cu atribute peisa-

gistice: trotuare late, fără ob-

satcole, vegetaţie, mobilier 

stradal de calitate şi piste 

pentru biciclişti, respectiv 

realizarea unui parking. 

Obiectivul general al proiec-

tului este îmbunătăţirea me-

diului urban şi reducerea po-

luării aerului.

Proiectul bazei sportive, 
abandonat de Primărie?

La începutul lunii septem-

brie a acestui an, primarul 

Emil Boc aducea în discuţie 

planurile administraţie locale 

de a construi în zona Expo 

Transilvania o bază sportivă 

modernă, pe modelul celei din 

Gheorgheni sau „La Terenuri”. 

Edilul-şef a declarat că „nu va 

permite construirea de blo-

curi” în zona Expo Transilva-

nia, „sufocată şi aşa de con-

strucţii şi betoane”, ci muni-

cipalitatea va amenaja acolo 

o bază sportivă modernă, du-

pă modelul celei ce se ame-

najează în Mănăştur.

„Începem ecosistemul de 

creare a unei baze de agre-

ment, după modelul «La Te-

renuri». Va fi un concurs de 

soluţii. Mai e acolo un te-

ren, pentru care am câştigat 

un proces cu Nervia, ei au 

vrut să facă acolo blocuri, 

noi vom ajunge la un mo-

ment dat să scăpăm de acest 

contract şi să facem o su-

prafaţă mare de teren aco-

lo, după un concurs de so-

luţii, zonă de agrement, nu 

blocuri. Cât voi fi primar nu 

voi semna niciodată acolo 

pentru blocuri. M-au dat în 

judecată şi am reuşit să câş-

tig. La Cluj, instanţele au 

responsabilitate civică, nu 

ca în alte locuri unde nu ţin 

cont de regulile urbanistice 

şi aprobă peste oraş diver-

se lucruri”, a declarat la acea 

vreme Emil Boc.

Expo Transilvania, „resuscitată” 
de Primăria Cluj-Napoca
Va fi construit un parking, străzile vor fi modernizate după conceptul 
„Walkable and Smart City”, iar Parcul Aurel Vlaicu va fi extins

Zona Expo Transilvania își schimbă fața: un nou parking va fi  construit, străzile vor deveni „prietenoase” 
cu pietonii și bicicliștii, iar Parcul Aurel Vlaicu va fi  extins
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PUBLICITATE ELECTORALĂ

Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Social Democrat Filiala Cluj, cod AEP 11200020. Tiraj 6.000 exemplare

Românii plătesc zeci de mili-

oane de lei pentru teste 

COVID-19 la cerere, în fi eca-

re săptămână, deşi în alte 

state deja se testează gratuit.

Ultima săptămână a lunii no-

iembrie ne arată că, în doar şap-

te zile, industria care aduce şi 

face teste a câştigat nu mai pu-

ţin de 23 de milioane de lei. Ia-

tă câţi bani au dat românii pe 

teste COVID-19 săptămâna tre-

cută: luni – 2.450 teste (833.000 

lei), marţi – 11.671 teste 

(3.968.140 lei), miercuri – 13.051 

teste (4.437.340 lei), joi – 13.442 

teste (4.570.280 lei), vineri – 

12.584 teste (4.199.680 lei), sâm-

bătă – 12.352 teste (4.199.680 

lei), duminică – 6.348 teste 

(2.158.320 lei).

Dacă vom calcula cât au cos-

tat toate testele de la începutul 

pandemiei de COVID-19 şi pâ-

nă în prezent, adică opt luni de 

zile, calculat cu o valoare apro-

ximativă de 23.000.000 de lei 

pe săptămână, înseamnă că în 

fi ecare lună s-a ajuns la suma 

de circa 100.000.000 de lei. A-

ceste cifre ne duc cu gândul la 

faptul că s-ar putea ca până la 

sfârşitul acestei pandemii, cei 

care fac aceste teste COVID-19 

să câştige nu mai puţin de un 

miliard de lei!

Testele de coronavirus, 
o afacere profitabilă!

Un clujean a realizat o 

mască de protecţie inteli-

gentă, echipată cu senzori 

de temperatură şi sistem de 

fi ltrare a aerului. Tânărul 

din Cluj-Napoca a fost pre-

miat pentru acest produs la 

un concurs de re-imaginare 

a măştilor de protecţie, orga-

nizat de MIT Media Lab.

„Social Mask” se conectează 

la o aplicaţie din telefon pentru 

a verifi ca proximitatea purtăto-

rului faţă de alţi utilizatori şi să 

determine posibilitatea unei in-

fecţii virale, potrivit prezentării 

de pe site-ul concursului. Mas-

ca de protecţie este un prototip.

Clujeanul Ciprian Burzo a 

creat această mască modernă, 

care poate fi  relizată din poli-

carbonat sau polipropilenă, pen-

tru a nu provoca alergii.

„A conecta masca la telefo-

nul mobil este o opţiune viabi-

lă pentru viitor. Ar trebui să 

ştim cine este infectat în zonă 

şi să primim informaţii pe te-

lefon despre ce particule detec-

tează biosenzorul în mediul 

ambiant. Acestea sunt doar câ-

teva funcţionalităţi pe care le 

va avea masca”, a mai spus Ci-

prian Burzo, potrivit site-ului 

The Calvert Journal.

Ciprian Burzo este un desig-

ner şi inginer din Cluj-Napoca 

specializat în mărci, ambalaje, 

design industrial, web, grafi că 

şi design de aplicaţii.

Masca „smart”, inventată 
de un designer clujean

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Vila Renner este amplasată 

pe strada Nicolae Cristea 

nr. 17-19 din Cluj-Napoca, 

aproape de Piaţa Mihai 

Viteazu. Construită în 

1930, proprietatea benefi ci-

ază de o curte de 1.540 mp, 

cu acces facil din stradă.

Cu cele 28 de încăperi ale 

sale, vila poate fi  adaptată unor 

funcţiuni comerciale precum 

clinică medicală, pensiune, gră-

diniţă sau sediu de companie, 

se arată în anunţul de vânza-

re, publicat pe pagina Sothesby’s 

International Realty.

Suma cerută de proprietari: 
1,2 mil. de euro!

Preţul afi şat pentru vila inter-

belică se ridică la 1.200.000 de 

euro. Construcţia este dispusă pe 

două nivele, demisol şi parter, a-

vând 1.526 mp construiţi şi apro-

ximativ 1.400 mp utili. De ase-

menea, clădirea este amplasată 

într-o zonă foarte bună a oraşu-

lui, aproape de Centru şi afl ată 

în dezvoltare, care a atras în ulti-

ma vreme investiţii importante.

Vila a aparţinut
familiei Renner, 
fondatoarea Clujana

Fabrica de încălţăminte Clu-

jana a fost înfi inţată în anul 1911 

de familia Renner sub denumi-

rea de „Fabrica de Piele Fraţii Re-

nner & Co”. După Primul Răz-

boi Mondial, aceasta a devenit 

societate pe acţiuni, schimbân-

du-şi denumirea în „Dermata” 

şi devenind cea mai mare fabri-

că de încălţăminte din România.

A fost naţionalizată de 

guvernul comunist în 1948 

şi redenumită „Fabrica de 

încălţăminte János Herbák”, 

apoi „Fabrica de Pielărie şi 

Încălţăminte Cluj”, iar în fi-

nal „SC Clujana SA”. În anii 

’80, Clujana ajunge cea mai 

mare fabrică de profil din 

estul Europei. Avea 8.000 

de angajaţi, cu secţii proprii 

de tăbăcărie, fabrici de tălpi, 

de încălţăminte, şi articole 

din cauciuc.

„Reabilitarea şi funcţio-

nalizarea Vilei Renner es-

te atât o oportunitate in-

vestiţională, cât şi un de-

mers de readucere la lumi-

nă a unei pagini din isto-

ria Clujului”, se mai arată 

în anunţul de vânzare.

Vila familiei care a fondat fabrica Clujana, 
scoasă la vânzare la un preț piperat
Vila familiei care a fondat fabrica de încălțăminte Clujana, scoasă la vânzare. 
Impresionanta clădire, edificată în 1930, are 28 de încăperi și o curte de peste 1.500 de metri pătrați.

Vila familiei care a fondat fabrica de încălţăminte Clujana are 28 de încăperi şi o curte de peste 1.500 mp

PREȚ

1,2
milioane de euro 
costă Vila Renner, 
fosta locuință 
a familiei care a 
fondat fabrica Clujana
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CAMPANIE DE INFORMARE SUSȚINUTĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Specialiştii de la Asociaţia 

Pro Infrastructură (API) 

au efectuat o „radiografi e” 

la zi a Autostrăzii A3 

Transilvania, între 

Cluj-Napoca şi Oradea. 

Conform organizaţiei 

neguvernamentale, 

segmentul nu aduce 

„deblocări semnifi cative” 

faţă de ultima intervenţie 

pe subiect, 

din luna septembrie.

Tronsonul Nădăşelu – Mi-

hăieşti – Zimbor (30 km) a 

fost contractat cu compania 

românească UMB Spedition, 

în septembrie, pentru circa 

1,4 miliarde de lei, nefi ind în-

că emis ordinul de începere. 

Conform API, licitaţia pentru 

realizarea exproprierilor şi 

pentru scoaterea suprafeţelor 

împădurite din circuitul fores-

tier, în judeţul Sălaj, nu este 

fi nalizată, existând şanse mi-

nime pentru a parcurge toate 

etapele în timp util. Astfel, es-

te o probabilitate redusă ca la 

startul sezonului 2021 în con-

strucţii, UMB să primească 

posesia terenului şi să se apu-

ce de treabă.

Între Zimbor şi Poarta 
Sălajului, ordinul 
a fost suspendat

Pe următorul sector, Zim-

bor – Poarta Sălajului (12,2 

km), contractat tot cu UMB, 

în iunie, pentru 680 de mi-

lioane de lei, Compania Na-

ţională de Administrare a In-

frastructurii Rutiere (CNA-

IR) a emis ordinul de înce-

pere, însă l-a suspendat cu 

120 de zile.

Specialiştii spun că este vor-

ba, cel mai probabil, de ace-

leaşi exproprieri întârziate. Din 

nefericire, şi aici este greu de 

crezut că lucrările vor începe 

în primăvară. Reprezentanţii 

API sunt sceptici cu privire la 

„minciunile” Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii 

şi Comunicaţiilor, care a indi-

cat că lucrările ar putea înce-

pe încă din acest an.

Următorul sector, Nuşfalău 

– Suplacu de Barcău (13,5 

km), a fost adjudecat de tur-

cii de la Nurol Insaat, în sep-

tembrie, pentru 384 de mili-

oane de lei, însă şi aici lipsa 

exproprierilor blochează emi-

terea ordinului de începere.

„Fantoma” Bechtel 
bântuie tronsonul 
Chiribiş – Biharia

Între Suplacu de Barcău – Chi-

ribiş (cu vestitul viaduct de la Su-

placu de Barcău de 1,8 km – „mu-

zeu în aer liber”), tronsonul de 26 

km este „în aer”, după anularea li-

citaţiei din ianuarie. Aceasta nu a 

fost încă relansată, iar între Chiri-

biş – Biharia (28,5 km), contractul 

este în etapa de proiectare, fiind 

identificate o serie de lucrări vechi 

executate de americanii de la Bech-

tel şi care vor trebui refăcute.

„Din păcate, declaraţiile politi-

cianiste ce deformează realitatea 

nu rezolvă problema exproprieri-

lor, a licitaţiilor nelansate şi a pro-

iectelor blocate”, este concluzia suc-

cintă, dar amară a specialiştilor de 

la Asociaţia Pro Infrastructură.

A3, „blocată” între Cluj-Napoca și Oradea
Autostrada Transilvania între Cluj-Napoca și Oradea, o „nebuloasă”! 
Ordinele de începere stau în sertarul CNAIR, cel mai lung tunel din țară debutează cu stângul pe hârtie.

Vestitul viaduct de la Suplacu de Barcău de 1,8 km, un „muzeu în aer liber” pe Autostrada Transilvania

După ani în șir pierduţi, CNAIR a lansat licitaţia pentru proiectarea 
și execuţia tronsonului Poarta Sălajului – tunel Meseș – Zalău – 
Nușfalău al Autostrăzii A3 Transilvania. Vorbim despre circa 41 km 
de autostradă, 12 luni de proiectare și 36 de luni de execuţie.

Practic, în patru ani, tronsonul din Sălaj, care va costa aproape 4 
miliarde de lei, ar trebui să fi e fi nalizat. De precizat că proiectul in-
clude tunelul Meseș de aproape 2,9 km, peste 40 de poduri și via-
ducte în lungime totală de 8 km, un nod rutier la Zalău, un centru 
de întreţinere în cadrul acestui nod, dar și două spaţii de servicii.

Cu toate acestea, specialiștii API susţin că au sesizat o serie de 
aspecte negative în documentaţia CNAIR. Printre acestea, studii-
le geotehnice „foarte sumare” pentru tunelul Meseș. Potrivit 
API, pe cei aproximativ 3 kilometri sunt executate doar 6 foraje, 
în zona portalelor tunelului.

Mai departe, spun specialiștii în infrastructură, exproprierile nu sunt 
realizate pe cei 41 de km, iar nodurile rutiere vecine nodului de la 
Zalău (Zimbor și Nușfalău) se afl ă la peste 25 de km distanţă. De a-
semenea, caietul de sarcini împinge riscurile cu privire la modifi ca-
rea acordului de mediu sau relocarea unor utilităţi descoperite ulte-
rior spre viitorul constructor.

„Identifi carea oricăror erori în documentaţia CNAIR este permisă 
doar în primele 90 de zile ale contractului. Sunt necesare condiţii 
contractuale echitabile împreună cu o documentaţie tehnică com-
pletă și profesionistă pentru a avea parte de ofertanţi de cea mai 
bună calitate și de o derulare rapidă și fără blocaje a lucrărilor”, 
este avertismentul Asociaţiei Pro Infrastructură.

Cel mai lung tunel, „mort” din fașă?
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Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în valoare 
de circa 30 miliarde de euro alocaţi de Bruxelles României, 
a fost pus de Guvernul PNL în consultare publică. 
Zona Clujului ar urma să primească pentru infrastructura 
de transport aproape 5 miliarde de euro! 

Planul Naţional de Redresare şi Re-

zilienţă a intrat în consultare publică 

pentru zece zile. Este vorba de 30 de 

miliarde de euro, bani alocaţi de Bruxel-

les exact pentru asta, pentru redresare 

economică, pe care administraţia cen-

trală de la Bucureşti propune să îi chel-

tuiască pe proiecte de anvergură din 

toate domeniile, de la mediu până la 

infrastructură rutieră.

Documentul PNL atestă faptul că pe 

partea de infrastructură de Transport Ro-

mânia se afl ă pe ultimele locuri din UE, 

cu o „Infrastructură de transport subdi-

mensionată, depreciată, care generează 

blocaje în trafi c şi diminuări semnifi ca-

tive ale vitezei optime de deplasare”.

Documentul precizează că investi-

ţiile dedicate sectorului transport fi nan-

ţate din PNRR vor fi  orientate către pro-

iecte noi, având ca obiectiv principal 

defi nitivarea coridoarelor de pe reţea-

ua TEN-T, prin realizarea tronsoanelor 

lipsă, dezvoltarea şi modernizarea re-

ţelei naţionale de drumuri care asigu-

ră conectarea la reţeaua TEN-T, moder-

nizarea şi electrifi carea reţelei de căi 

ferate şi dotarea cu material rulant a 

sectoarelor reabilitate.

„Obiectivele de investiţii sunt core-

late cu strategia actualizată de imple-

mentare a Master Planului General de 

Transport, cuprinsă în Planul Investi-

ţional pentru dezvoltarea infrastructu-

rii de transport pe perioada 2020-2030”, 

se arată în document.

Mai concret, PNRR-ul stabileşte că cir-

ca 4,54 mld euro vor fi  alocaţi pentru sec-

torul rutier, din care 3,54 mld de euro 

pentru autostrăzi şi drumuri expres.

Alte 3,1 miliarde de euro vor fi  alo-

cate pe zona pe feroviar, inclusiv achi-

ziţia de material rulant, precum şi 1,58 

miliarde de euro pentru zona de metrou.

La capitolul infrastructură de trans-

port, zona Cluj ar urma să benefi ci-

eze de un miliard de euro pentru me-

trou, 1,8 mld. pentru electrifi care li-

nie Cluj – Episcopia Bihor, dar şi 2,1 

mld. la Autostrada Transilvania, de 

la Cluj spre vest.

Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Național Liberal Filiala Cluj, cod AEP 11200025. Tiraj 6.000 exemplare

Reţeaua de autostrăzi 

din România se va îmbu-

nătăţi cu încă 31 de kilo-

metri începând din aceas-

tă săptămână, după ce vor 

fi  date în trafi c lotul 1 

al Autostrăzii A10 

Sebeş-Turda şi Varianta 

de Ocolire Bacău.

„În urma discuţiilor pe ca-

re le-am avut cu antrepreno-

rul, cu benefi ciarul, cu cei ca-

re răspund de siguranţa ruti-

eră, cu absolut toţi cei impli-

caţi în procesul de dare în tra-

fi c fără niciun risc atât pen-

tru VO Bacău, cât şi pentru 

Sebeş-Turda lotul 1, pot să vă 

spun că miercuri, 2 decem-

brie, vom da în circulaţie Va-

rianta de Ocolire Bacău. Vor-

bim de aproximativ 30 de km 

de reţea, de drum naţional, 

respectiv autostradă. 16 km 

de autostradă din cei 30 vor 

fi  daţi în trafi c miercuri, 2 de-

cembrie. Vorbim de primii ki-

lometri de autostradă pe ca-

re îi dăm în trafi c în Moldo-

va. (…) Pentru Varianta de 

Ocolire Bacău termenul de fi -

nalizare era ianuarie 2022. 

Aşadar, începând cu ziua de 

2 decembrie românii, moldo-

venii vor benefi cia de încă 30 

de km de reţea de drum mo-

dernizat, din care 16 km de 

autostradă”, a menţionat Lu-

cian Bode.

Ministrul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţi-

ilor a adăugat că în ziua ur-

mătoare, respectiv joi, 3 de-

cembrie, se va inaugura lotul 

1 al Autostrăzii Sebeş-Turda, 

în lungime de 15 kilometri.

„De asemenea, am văzut 

pentru Sebeş-Turda lotul 1 tot 

felul de opinii că 1 decem-

brie, că săptămâna aceasta, 

că nu se termină nici anul vi-

itor, că vor dura mult mai 

mult lucrările. Vă spun foar-

te clar: joi, 3 decembrie, vom 

da în trafi c 15 km de auto-

stradă din sectorul Sebeş-Tur-

da lotul 1. Practic, vorbim de 

intrarea pe autostradă în zo-

na Sebeş, o bretea de acces, 

14,8 km de autostradă. Unde-

va la mijlocul acestui sector 

avem breteaua de acces spre 

Alba Iulia fi nalizată. La km 

14+800 avem aproximativ 700 

de metri de circulaţie pe o sin-

gură bandă (...) intrarea în 

drumul naţional. Deci, înce-

pând de joi, 3 decembrie 2020, 

reţeaua de autostrăzi din Ro-

mânia se va îmbunătăţi cu în-

că 15 km. (…) Începând din 

această săptămână, reţeaua 

de autostrăzi din România se 

va îmbunătăţi cu 31 de kilo-

metri: 16 kilometri pe Varian-

ta de Ocolire Bacău şi 15 ki-

lometri pe Sebeş-Turda”, a 

completat Bode.

Lotul 1 Sebeş-Turda 
va fi inaugurat mâine

Electrifi carea şi moderniza-

rea liniei de cale ferată 

Cluj-Napoca – Oradea – 

Episcopia Bihor, unul dintre 

marile proiecte pe infrastruc-

tură feroviară, va costa apro-

ximativ 1,8 miliarde de euro.

Potrivit ministrului Transpor-

turilor, Infrastructurii şi Comu-

nicaţiilor, Lucian Bode, proiec-

tul va fi  fi nanţat prin Planul Na-

ţional de Recuperare şi Rezili-

enţă (PNRR), iar licitaţia pen-

tru execuţia electrifi cării şi rea-

bilitării căii ferate urmează să 

aibă loc în aprilie-mai 2021.

„Avem în derulare un proiect 

extrem de important pentru Re-

giunea Nord-Vest, electrifi carea 

şi reabilitarea liniei de ale ferată 

Cluj-Napoca – Oradea – Episco-

pia Bihor, 166 de kilometri, pen-

tru care avem studiul de fezabi-

litate aprobat, lucrăm la elabo-

rarea documentaţiei de achiziţie 

a contractului de proiectare şi 

execuţie lucrări, un proiect în va-

loare de aproximativ de 1,8 mi-

liarde de euro, termenul pentru 

lansarea licitaţiei fi ind începutul 

anului viitor, în aprilie-mai”, a 

declarat Lucian Bode.

„Ne-am asigurat că docu-

mentaţia este fi nalizată la timp, 

obţinem acordul de mediu, re-

alizăm toate procedurile de avi-

zare, scoatem la licitaţie acest 

obiectiv extrem de important. 

Ne-am asigurat că avem fi nan-

ţare asigurată propunându-l spre 

fi nanţare din Planul Naţional de 

Recuperare şi Rezilienţă. Vor-

bim de 9,3 miliarde de euro, pe 

care infrastructura de transport 

îi va accesa din cele 30 de mi-

liarde alocate României”, a com-

pletat ministrul, luni, într-o con-

ferinţă de presă la Oradea.

11 staţii, 11 halte 
şi 21 de puncte 
de oprire modernizate

Modernizarea căii ferate 

Cluj-Napoca – Oradea – Epi-

scopia Bihor va cuprinde şi adu-

cerea la standarde europene a 

11 staţii, 11 halte şi 21 de punc-

te de oprire, potrivit clubfero-

viar.ro. De asemenea, pe tra-

seu vor fi  montate panouri fo-

noabsorbante pe o distanţă de 

40 km, iar patru tuneluri vor 

intra în reparaţii.

» 11 staţii CF: Cluj-Napoca, 

Aghireş, Huedin, Poieni, Bratca, 

Aleşd, Tileagd, Oşorhei, Oradea 

Est, Oradea, Episcopia Bihor;

» 11 halte de mişcare: Baciu Tri-

aj, Gârbău, Stana, Brăişoru, Ciu-

cea, Lacu Crişului, Piatra Cra-

iului, Bulz, Şuncuiuş, Vadu Cri-

şului, Butan;

» 21 de puncte de oprire: Teta-

rom, Baciu, Suceag, Rădaia, Me-

ra, Nădăşel, Macău, Dorolţu, 

Aghireş, Jebuc, Bologa, Valea 

Drăganului, Negreni, Stâna de 

Vale, Bălnaca, Vadu Crişului, 

Aleşd, Teţchea, Telechiu, Săbol-

ciu, Săcădat;

» tuneluri: Tunelul Stana, fi rul I 

(km 541+625 – km 541+923; 

pe 298 m), Tunelul Stana, fi rul II 

(km 541+658 – km 541+973; 

pe 320 m), Tunelul Şuncuiuş (km 

602+099 – km 602+290; pe 271 

m) şi Tunelul Peştera (km 603+501 

– km 603+587,20; pe 86 m).

Linia Cluj-Napoca – Oradea, 
scoasă la licitaţie în aprilie
Electrificarea şi modernizarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea 
va costa peste 1,8 miliarde de euro

Modernizarea şi electrifi carea căii ferate Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor 
este unul dintre marile proiecte de infrastructură feroviară
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Luminile care se înalţă 

spre cer de pe Cluj 

Arena provoacă adevăra-

te „nopţi portocalii” pen-

tru clujenii din zonă.

Potrivit unei sesizări pe 

grupul de Facebook „Clujul 

Civic”, noua instalaţie ca-

re accelerează creşterea ga-

zonului le dă bătăi de cap 

în nopţile în care este pu-

să în funcţiune. Reamintim 

că forul administrativ jude-

ţean a achiziţionat un sis-

tem ultramodern care acce-

lerează creşterea gazonu-

lui. Luminatoarele lucrea-

ză pe baza unui sistem de 

fotosinteză accelerat.

Cu toate că este absolut 

spectaculoasă din punct de 

vedere vizual, care aduce 

parcă şi cu temutul ţinut 

Mordor din faimoasa trilo-

gie Stăpânul Inelelor, clu-

jenii spun că trebuie privi-

te şi alte aspecte. „Vorbim 

de poluare luminoasă în 

continuă creştere, cu mul-

tiple efecte negative asu-

pra sănătăţii. Mai ales în 

perioada asta, când avem 

ceaţă şi nori la altitudine 

joasă, efectul e foarte pro-

nunţat”, se arată în mesa-

jul lui Mihai C.

Nopţi „portocalii” la Cluj-Napoca!

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Festivalul Lights ON 

a adus în 2020, la Cluj, 

toate instalaţiile de 

lumini în spaţii deschise. 

Acestea vor putea fi  admi-

rate de clujeni la pas, fără 

a se expune riscului de 

infectare cu COVID-19 şi 

oricând, în afara interva-

lului orar 23:00 – 5:00, 

când e instituită caranti-

na de noapte.

Tema din acest an este so-

litudinea, care nu reprezintă 

„izolare sau singurătate, ci ca-

pacitatea de a fi  în regulă cu 

tine”, transmit reprezentanţii 

festivalului, voluntarii de la 

Asociaţia Daisler. Fiecare in-

stalaţie are o semnifi caţie în 

contextul acestei teme.

Unde poţi admira 
instalaţiile Lights ON?

„Te aştept” este instalaţia 

montată la intrarea în clini-

ca Ginecologie 1 a Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă. 

Locaţia nu este una întâm-

plătoare. A fost aleasă fi ind-

că în toate maternităţile din 

ţară, în acest an, accesul a 

fost permis doar mamelor, nu 

şi taţilor. „Pentru că multe 

dintre ele au păşit în aceste 

clădiri mari simţindu-se sin-

gure şi mici, pline de emoţii 

şi goale de orice siguranţă, 

am hotărât că acesta este lo-

cul cel mai potrivit al insta-

laţiei de lumină «Te aştept»”, 

spun organizatorii.

„Mi-e dor de tine”, una 

dintre instalaţiile care a de-

venit faimoasă pe internet, a 

fost montată în acelaşi loc ca 

anul trecut, pe Podul Elisa-

beta. Explicaţia este că în 

acest an fi ecare dintre noi am 

spus acele cuvinte cel puţin 

o dată. „Şi mie”, răspunsul 

la instalaţia anterioară, a fost 

amplasat tot pe Podul Elisa-

beta, pentru că şi aceste cu-

vinte au fost spuse probabil 

la fel de multe ori.

„Museum of the Moon”, 
„luna” care a ajuns celebră 

pe reţelele de socializare şi fo-

tografi ată de nenumărate ori 

a revenit şi ea la Cluj. De a-

ceastă dată a fost amplasată 

în Piaţeta Jean Calvin. „Luna 

oferă un sentiment de solitu-

dine, însă în acelaşi timp, ne 

reaminteşte că noi toţi privim 

către aceeaşi lună, indiferent 

de cât de întuneric e în jur. 

Ne reaminteşte că suntem so-

litari împreună”, este explica-

ţia instalaţiei.

Pe Bulevardul Eroilor este 

amplasat „Tunelul” de lumini. 

Acesta permite accesul prin 

fi ecare capăt liber şi „devine 

un loc al întâlnirilor imposi-

bile în 2020”. „Social Sparkles” 
este „un cer de lumini” care 

„aşteaptă să trăieşti sub el”. 

Instalaţia e amplasată în Par-

cul Central „Simion Bărnuţiu”.

O altă instalaţie este „Ou-
mua”, care capătă forma unui 

păianjen datorită celor 8 bra-

ţe luminoase pe care le are şi 

le întinde către „noi şi vrea 

să ne ţină împreună în lumi-

nă”, dar la distanţă. Oumua 

îşi întinde cele 8 braţe lumi-

noase către noi şi vrea să ne 

ţină împreună în lumină, pe 

Bulevardul Eroilor. Fiecare 

braţ are 6 metri.

În fine, „Cerebrum” es-

te instalaţia care imită cre-

ierul uman. Această insta-

laţie este una interactivă, fi-

ind capabilă să simuleze si-

napsele care au loc şi ordi-

nea în care se realizează şi 

poate să fie admirată pe stra-

da Mihail Kogălniceanu.

Măsuri obligatorii 
de prevenţie 
a infectării cu COVID-19

¤ păstrează cel puţin 2 metri 

faţă de persoanele din jur;

¤ poartă mască de protecţie 

corespunzător (peste nas şi gu-

ră) peste tot în Cluj-Napoca;

¤ în acest moment ieşirea din 

case este interzisă între orele 

23:00 şi 05:00, aşadar în acel 

interval orar e recomandat să 

stai în casă.

Lights ON Romania este 

un festival de instalaţii de 

lumină (light-art) care are 

loc anual în Cluj-Napoca. În 

2020, ediţia cu numărul 3, 

instalaţiile de lumini pot fi  

admirate între 27 noiembrie 

şi 6 decembrie.

Luminile speranței 
în anul solitudinii
Festivalul Lights ON Romania a revenit cu instalații 
de lumini în mai multe locații în aer liber din Cluj-Napoca

Tema ediţiei 2020 Lights ON este „Solitudinea”, abilitatea noastră 
de a vedea în singurătate mai mult decât o piedică – o şansă la refl ecţie
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Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Paul Maxim este clujea-

nul care a ajuns să îi 

impresioneze pe cei trei 

mari bucătari de la 

Chefi la Cuţite prin pre-

paratele sale, 

dar şi prin atitudinea sa.

Paul face parte din echipa 

lui Cătălin Scărlătescu, el fi -

ind ales fi x după „cuţitul de 

aur”. Chef Scărlătescu a spus 

că l-a ales pentru atitudinea 

sa: „Este un tip foarte sigur 

pe el, puţin arogant, dar el 

este cel care poate da putere 

echipei”. Paul Maxim este bu-

cătar de 8 ani, iar de 5 ani a 

dus această meserie la un ni-

vel de artă culinară şi acum 

este pe culmile succesului. 

Bucătarul clujean a povestit, 

într-un interviu pentru mo-

nitorulcj.ro, ce a însemnat 

experienţa Chefi  la Cuţite, dar 

şi cât de greu este să lucrezi 

cu unul dintre cei mai apre-

ciaţi bucătari din România, 

Cătălin Scărlătescu.

Cum te-ai decis să te în-
scrii la competiţia Chefi 
la Cuţite?

Eram în pandemie şi 

aveam nevoie de o nouă pro-

vocare, şi am zis să încerc 

pentru că nu voi avea nimic 

de pierdut, din contră, şti-

am că voi câştiga experien-

ţă. Aveam nevoie de un im-

bold în cariera mea de bu-

cătar şi voiam să văd dacă 

munca mea este apreciată.

Cum au decurs preselecţiile?
La preselecţii pot spune că 

a fost destul de simplu, faţă 

de concurs. Am mers cu un 

preparat pregătit, iar acolo 

i-am făcut platingul. A fost in-

teresant să stau în faţa celor 

trei chefi  care mi-au spus ce 

părere au despre munca mea. 

Eu nu am mai făcut asta ni-

ciodată, să fi u pe un platou 

de fi lmare şi a fost puţin ciu-

dat la început.

Cu care dintre cei trei 
chefi ai format o legătură 
mai strânsă?

Toţi cei trei chefi îmi sunt 

dragi, asta este clar. Iniţial 

mi-am dorit să fac parte din 

echipa lui Dumitrescu, dar 

acum că sunt în echipă la 

Scărlătescu normal că ad-

miraţia mea este mai mare 

faţă de el. Mi-a fost un în-

drumător foarte bun. Toţi 

chefii mi-au dat sfaturi, dar 

nu prea multe pentru că sun-

tem într-o competiţie.

Cătălin Scărlătescu este cel 
mai „vulcanic” chef. Cum 
a fost să lucrezi cu el?

Este şi frumos, dar în ace-

laşi timp este şi greu să lu-

crezi cu Scărlătescu. Treci 

prin mai multe stări cu el. 

Acum eşti agitat şi panicat, 

după aceea râzi şi te simţi în 

siguranţă. Este cel mai vul-

canic dintre cei trei chefi , lu-

crează cu mult patos. Dar es-

te foarte fain să lucrezi cu el, 

asta e clar. Este un chef cu 

experienţă, de la care am avut 

multe de învăţat.

Dintre cele două etape, pre-
selecţie şi concurs, la care a 
fost presiunea mai mare?

Diferenţa dintre preselec-

ţie şi competiţie este destul 

de mare, dar emoţiile sunt la 

fel de mari pentru ambele 

etape. Preselecţia este primul 

pas de care trebuie să treci. 

Nu poţi să le compari ca pre-

siune, dar ca emoţie, ambe-

le etape stârnesc diferite stări. 

În competiţie presiunea este 

foarte mare. Treci prin mai 

multe stări de panică, de stres, 

uneori chiar şi de nervi. Nu 

este nimic regizat, tot ceea 

ce vedeţi la televizor este cât 

se poate de real.

Care a fost cea mai grea 
probă prin care ai trecut?

Prima probă de „battle” 

a fost cea mai grea, pentru 

că am intrat într-o stare de 

panică. Chef Scărlătescu a 

început să ţipe puţin la mi-

ne, iar eu m-am pierdut. Am 

avut 60 de minute în care 

eu am fost un haos total. 

Nu am făcut mare lucru la 

proba aia, doar eram agitat 

şi alergam pe acolo.

Cum ţi s-a părut experi-
enţa Chefi la Cuţite?

A fost cea mai tare expe-

rienţă din viaţa mea! Parti-

ciparea la acest concurs mi-a 

dat un nou start în cariera 

mea de bucătar. Faptul că 

am fost apreciat atât de că-

tre cei trei chefi, cât şi de 

alţi concurenţi, mi-a dat o 

satisfacţie enormă. Pe lân-

gă asta, presiunea care era 

acolo m-a călit destul de 

mult, ca să zic aşa.

Cum a fost pentru tine să 
ştii că eşti filmat mereu?

Faptul că am fost filmat 

a fost cea mai nasoală par-

te pentru mine, pentru că 

m-am acomodat greu cu ca-

merele. Nu puteam să fiu 

eu din cauza emoţiilor, pen-

tru că mă simţeam stânje-

nit. Eu sunt foarte glumeţ 

de fel, dar când vedeam ca-

mera nu mai aveam glas. 

Primele zile a fost greu, dar 

după mi-am pus în minte o 

chestie care să ma ajute, mă 

gândeam că nu sunt filmat.

Consideri că orice bucă-
tar ar trebui să participe 
la un astfel de concurs?

Eu îi sfătuiesc pe toţi să 

meargă pentru că nu au ni-

mic de pierdut. Indiferent 

de etapa în care ajungi, ai 

foarte multe de câştigat. 

Cunoşti oameni foarte faini, 

legi prietenii, iar atmosfe-

ra din emisiune este foarte 

faină. Depinde foarte mult 

de ceea ce îţi doreşti, pen-

tru că sunt unii bucătari 

foarte buni care nu vor să 

apară la o emisiune de ge-

nul. Fiecare decide până 

unde vrea să ajungă cu ca-

riera lui. Eu am decis să mă 

duc pentru experinţa unui 

concurs de genul.

De când au început aces-
te talent show-uri, crezi 
că oamenii au început să 
privească mâncarea ca fi-
ind o artă?

Eu cred că ne-am schim-

bat în ultimii ani. Oamenii 

au înţeles că trebuie să mă-

nânce cu cap şi mult mai 

sănătos. Trebuie să învă-

ţăm să mâncăm şi cu 

„ochii”, nu doar cu gura. 

Adică trebuie să îţi placă 

vizual ceea ce este în far-

furie, iar apoi să o savu-

rezi. Ne-am educat în ulti-

ma perioadă în ceea ce pri-

veşte arta culinară, cea mai 

mare parte dintre români 

au ajuns să privească mân-

carea ca o artă. Direcţia 

spre care ne îndreptăm es-

te una foarte bună.

„ESTE FRUMOS, DAR ȘI GREU SĂ LUCREZI CU CHEF SCĂRLĂTESCU!”

Clujeanul care a făcut senzație 
la emisiunea Chefi la Cuțite
Paul Maxim, bucătarul care i-a lăsat cu gura căscată pe marii chefi ai țării: 
„Participarea la concursul Chefi la Cuțite mi-a dat un nou start în cariera mea!”

Chef Cătălin Scărlătescu şi clujeanul Paul Maxim, în emisiunea Chefi  la Cuţite

Am văzut că acum lucraţi la un nou proiect, 
tu şi Vincent. Ce poţi să ne spui despre acest 
bistro?
Vincent și-a deschis localul în Cluj, eu îi sunt 
partener. Este un bistro francez care sperăm 
noi să fi e pe placul clujenilor. Momentan 
avem doar partea de delivery. Încercăm să 
aducem un concept nou pe piaţă. Încercăm 
să punem calitatea pe primul loc, de la mate-
ria primă până la ambalaje, care sunt făcute 
din trestie de zahăr.

Cum ai ajuns să colaborezi cu Vincent pentru 
acest local din Cluj?
Vincent a venit cu ideea, el avea deja planul 
construit dinainte de emisiune. Noi am avut 
o chimie foarte mare în emisiune, deși sun-
tem în echipe diferite. Când ne-am întors la 
Cluj, el mi-a propus să lucrez cu el, și am ac-
ceptat pentru că îl cunosc și știu că împreună 
putem face treabă bună. Suntem doi bucă-

tari cu experienţă și cred că putem ridica un 
restaurant foarte bun aici, la Cluj.

Cât de greu este să îţi deschizi o afacere pe 
timp de pandemie?
Este foarte greu să deschizi ceva în perioada 
asta. Trebuie să ai tupeu și mult curaj să faci 
acest pas, având în vedere contextul în care 
ne afl ăm. Acum foarte mulţi își închid aface-
rile, pentru că nu mai au aceleași rezultate.

Doi concurenți de la Chefi la Cuțite 
au deschis un nou restaurant în Cluj
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări programate 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:

MIERCURI, 2 DECEMBRIE 2020
Localitatea: Chinteni
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Revoluţiei;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-16:00;

JOI, 3 DECEMBRIE 2020
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Bobâlnei între str. Teilor și malul drept al râului Someș; str. Aleșd;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-18:00;

Localităţile: Chinteni; Deuşu; Măcicaşu; Sânmărtin; Vechea
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 08:30-22:00;

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 a-
pă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa în-
treruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în 
timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de fa-
cebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/. În cazul avariilor de urgenţă şi/
sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau 
când se impune 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.

Podul Răsăritului este blo-

cat până la soluţionarea 

contestaţiei depuse de 

Antrepriza de Reparaţii şi 

Lucrări (ARL) Cluj privind 

licitaţia de proiectare şi 

execuţie a obiectivului.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a lansat, în data 

de 5 noiembrie 2019, licitaţia 

pentru construirea noului pod 

de lângă Gară, la intersecţia 

străzilor Oaşului şi Răsăritu-

lui. În urma procedurii, a fost 

declarată câştigătoare asocie-

rea bucureşteană Freyrom SA 

– Procons Grup SRL – Costin 

şi Vlad Birou de Proiectare 

SRL – Integrated Road Solu-

tions SRL.

Semnarea contractului a 

fost însă blocată, momentan, 

de contestaţia depusă la Con-

siliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor (CNSC) de 

una dintre celelalte trei fi rme 

care au depus oferte, şi anu-

me Antrepriza de Reparaţii şi 

Lucrări ARL Cluj.

„Podul Răsăritului este în 

contestaţie, depusă la CNSC. 

Vom aştepta fi nalizarea aces-

tor proceduri”, a declarat pri-

marul Emil Boc, la un post lo-

cal de radio.

Un nou drum de legătură, 
între Mărăşti şi Gară

La începutul lunii noiem-

brie, Emil Boc a afi rmat po-

dul „va fi  realizat”, iar odată 

cu acesta, o nouă stradă care 

va lega Piaţa 1 Mai şi zona 

Clujana de strada Oaşului, re-

spectiv de zona Gării, va fi  

amenajată paralel cu calea fe-

rată, în continuarea străzii 

Câmpul Pâinii.

„Vom realiza un drum pa-

ralel cu calea ferată, în zo-

na Câmpul Pâinii, care vine 

practic până la Gară, un 

drum alternativ care va fa-

cilita şi va întări mobilita-

tea urbană din zona respec-

tivă şi câteva din proiecte-

le importante ale Clujului”, 

a declarat Emil Boc.

Drumul alternativ este me-

nit să descongestioneze cir-

culaţia din zonă, facilitând 

circulaţia între cartierul Mă-

răşti şi gară. Podul care va le-

ga străzile Oaşului şi Răsări-

tului se afl ă în procedură de 

licitaâie, a mai arătat edilul.

Noul pod peste Someşul Mic, blocat. 
Licitaţia a fost contestată de ARL Cluj.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Local Cluj-Napoca 

a aprobat, în şedinţa extra-

ordinară de vinerea trecută, 

proiectul de Hotărâre pri-

vind acceptarea dobândirii 

calităţii de membru 

în Asociaţia Metropolitană 

de Transport Public Cluj 

(AMTPC) a comunei Gilău.

„Consiliul Local Cluj-Na-

poca a aprobat includerea 

Gilăului în Asociaţia Metro-

politană de Transport Pu-

blic. Procedura este ca fie-

care membru al AMTP să îşi 

dea acordul pentru primirea 

noastră. Avem deja Hotărâri 

de la Floreşti, Feleacu, Ba-

ciu şi Chinteni; a mai rămas 

doar Apahida, dar aşteptăm 

un vot pozitiv şi de acolo. 

Ulterior, vor mai fi necesa-

re câteva zile pentru ca de-

cizia să fie validată de in-

stanţă. Ce vreau să vă spun 

este că mai durează, dar 

foarte puţin, să vedem au-

tobuzele în Gilău”, a anun-

ţat primarul comunei Gilău, 

Gelu Topan.

Ce traseu e propus pentru 
linia Cluj-Napoca – Gilău?

Compania de Transport Pu-

blic (CTP) Cluj-Napoca a în-

ceput verifi cările pe teren pen-

tru stabilirea necesarului de 

mijloace de transport pe no-

ul traseu care, potrivit edilu-

lui, va ajunge până la ieşirea 

spre Căpuşu Mare.

„Reprezentanţii CTP au 

început verifi cările de traseu 

şi monitorizările privind gra-

dul de încărcare pe diverse-

le tronsoane orare, pentru a 

putea estima care va fi  ne-

cesarul de mijloace de trans-

port. Am convenit cu ei ca 

autobuzele să circule până 

la ieşirea spre Căpuşu”, mai 

transmite primarul.

Gelu Topan a mai anun-

ţat că, de astăzi, 2 decem-

brie, Compania de Trans-

port Public va inaugura no-

ul traseu Cluj-Napoca – So-

meşul Rece – Gura Râştii, 

întrucât operatorul privat 

s-a retras.

Transport nepoluant în 
toată zona metropolitană, 
până în 2028

Primarul Emil Boc a 

anunţat că nu doar muni-

cipiul Cluj-Napoca, ci în-

treaga Zonă Metropolitană 

a Clujului va avea transport 

în comun 100% nepoluant. 

Promis iniţial pentru anul 

2026, obiectivul municipa-

lităţii de a ajunge în între-

gime la transport public în 

comun electric, nepoluant 

va fi atins în anul 2028, es-

timează edilul.

„Cluj-Napoca este prins 

într-un program de transport 

metropolitan, noi asigurăm 

transportul nu doar în Cluj-Na-

poca, ci în toate comunele 

din preajma Clujului. Asta 

înseamnă o fl otă de transport 

uriaşă şi pentru aceasta avem 

nevoie de investiţii multianu-

ale, care nu pot fi  realizate 

doar de la un an la altul, pen-

tru că şi Floreşti, urmează şi 

Gilău, şi Apahida, şi Baciu şi 

alte comune din preajma Clu-

jului sunt asigurate, ca trans-

port public prin intermediul 

municipiului Cluj-Napoca, a 

Companiei de Transport Pu-

blic. Atunci, avem nevoie ca 

întreaga fl otă, nu doar cea 

din municipiu, să fi e electri-

că”, a declarat Emil Boc, într-o 

intervenţie telefonică la RFI.

Autobuzele CTP 
ajung în Gilău
Compania de Transport Public a început verificările 
pe teren pentru stabilirea necesarului de mijloace 
de transport, pe traseul Cluj-Napoca – Gilău

Compania de Transport Public se întinde până în Gilău, noul membru 
din Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj
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CONVOCATOR
al Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor

Administratorul Unic al RAIKO TRANSILVANIA S.A. („Societatea”), o societate pe 
actiuni cu sediul in Capusu Mare, str. Principala nr. 310, jud. Cluj, Romania, avand codul 
de inregistrare fi scala RO 33125302 si numar de ordine in registrul comertului: 
J12/1527/06.02.2014,

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile si ale Actului Constitutiv,

convoaca

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30.12.2020 ora 11.30, 
care, in contextul pandemiei SARS Cov2 si restrictiilor privind adunarile publice cu un nu-
mar mare de persoane, limitarea calatoriilor, va fi  organizata electronic, in regim de vi-
deoconferinta, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfâr-
situl zilei de 21.12.2020, considerata Data de Referinta

si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.12.2020 ora 12.30, ca-
re, in contextul pandemiei SARS Cov2 si restrictiilor privind adunarile publice cu un numar 
mare de persoane, limitarea calatoriilor, va fi  organizata electronic, in regim de videocon-
ferinta, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfârsitul zi-
lei de 21.12.2020, considerata Data de Referinta.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta,

AGEA se va desfasura in data de 31.12.2020 ora 11.30, tot electronic, in regim de vi-
deoconferinta, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actio-
narilor la aceeasi Data de Referinta

si
AGOA se va desfasura in data de 31.12.2020 ora 12.30, tot electronic, in regim de vi-

deoconferinta, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actio-
narilor la aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modifi carii art. 14.3 din Actul Constitutiv cu privire la restrangerea atribu-
tiilor administratorului unic in raport cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile:

Forma actuala: Art. 14.3. “Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele g) si h) de 
la Art. 14.1 si atributiile prevazute la literele b), d), g) de la Art. 14.2 sa fi e delegate ad-
ministratorului unic.”

Forma supusa spre aprobare: Art. 14.3. “Actionarii convin ca atributiile prevazute la li-
tera h) de la Art. 14.1 si atributiile prevazute la litera d) de la Art. 14.2 sa fi e delegate ad-
ministratorului unic.”

2. Imputernicirea Administratorului Unic pentru a intreprinde toate actiunile necesare 
pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionari-
lor convocate prin prezenta si efectuarea tuturor formalitatilor aferente acestora, inclusiv 
formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertulu, personal sau 
prin avocat.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea prelungirii mandatului Administratorului unic al RAIKO TRANSILVANIA S.A., 
d-l Tomasz Kurcin, pentru o nou perioada de 2 ani, incepand cu data de 04.10.2020 si pa-
na la data de 04.10.2022, avand puteri depline.

2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RAIKO TRANSILVANIA S.A. pentru exer-
citiul fi nanciar 2020.

3. Imputernicirea Administratorului Unic pentru a intreprinde toate actiunile necesare pen-
tru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convoca-
te prin prezenta si efectuarea tuturor formalitatilor aferente acestora, inclusiv formalitatile 
de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului, personal sau prin avocat.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi  depuse in temeiul 
art. 1171 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, de actionarii 
care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, la sediul social al so-
cietatii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in vederea aducerii la cu-
nostinta celorlalti actionari.

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota incadrul 
Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfârsitul zilei de 21.12.2020 
(Data de Referinta).

In contextul pandemiei de coronavirus Societatea trebuie sa reconsidere procedurile de or-
ganizare si tinere a Adunarilor Generale ale Actionarilor, astfel incat sa respecte masurile de sa-
natate publica, inclusiv pe acelea care privesc interzicerea reuniunilor si activitatilor cu un nu-
mar mare de persoane, restrictiile de calatorie si indisponibilitatea locurilor de organizare.

Astfel, actionarii pot participa prin videoconferinta, astfel incat sa fi e limitat numarul fi -
zic al persoanelor prezente. Detaliile tehnice aferente se vor comunica ulterior.

Formularul de vot in limba romana, se pune la dispozitia actionarilor, pe pagina de In-
ternet a societatii www.raiko.com, incepand cu data de 10.12.2020 sau direct in platfor-
ma electronica, utilizand sistemul de tele/video conferinta pus la dispozitie de societate, 
iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronica a votului prin 
platforma de vot pusa la dispozitie de societate.

Formularul de vot, in copie scan, PDF semnat electronic sau formatul din platforma elec-
tronica, completat de catre actionar si insotit de o copie scanata a actului de identitate a 
actionarului persoana fi zica, respectiv copia scanata a Certifi catului de inregistrare elibe-
rat de Registrul Comertului impreuna cu copia scanata a actului care dovedeste calitatea 
de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, se vor transmite doar prin 
intermediul platformei video in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Materialele informative asupra punctelor afl ate pe ordinea de zi a Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor precum si alte informatii suplimentare se pot obtine prin email sau 
telefon, persoana de contact d-l Tomasz Kurcin, Tel: +48601278888 sau +40743044668, 
email: tomasz.kurcin@raiko.com sau investors@raiko.com, pâna cel târziu la data de 
28.12.2020, ora 11:00.

Tomasz Kurcin

Administrator Unic / Sole Director

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Primăria Comunei Băişoara, cu sediul în loc. Băișoara, com. Băișoara, str. Principa-
lă nr. 153, jud, Cluj, organizează procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă 
a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu destinat desfășurării activităţii de farmacie, din 
cadrul dispensarului uman Băișoara.

Preţul de pornire în licitaţie este de 20 Lei/mp/lună (fără TVA).

Suprafaţa totală: 15,99 mp.

Garanţia pentru participare se va constitui în favoarea Primăriei Comunei Băișoara, în 
cuantum de 319,80 Lei.

Oferta și documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Primăriei Comunei 
Băișoara, până la data de 22.12.2020, ora 9:00. Ofertele depuse la o altă adresă a auto-
rităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunerea 
ofertelor sunt considerate întârziate și se returnează nedeschise operatorilor economici.

Licitaţia se va desfășura la sediul primariei Comunei Băișoara, în data de 22.12.2020, 
ora 10:00.

Informaţii și clarifi cări privind documentaţia de atribuire și desfășurarea procedurii se 
pot obţine de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00, printr-o solicitare scrisă transmi-
să în atenţia U.A.T. Băișoara.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica începând cu data de 02.12.2020, de la sediul 
U.A.T. Băișoara, contra sumei de 200 lei.

Plata pentru achiziţionarea documentatiei de atribuire, se poate face în numerar, la ca-
sieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 0800 – 1500 sau prin ordin 
de plată, în contul: RO50TREZ2195006XXX002167, deschis la Trezoreria Turda.

Data transmiterii anunţului în vederea publicării: 27.11.2020

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Lista celor peste 1.200 de 

alei, străzi, bulevarde şi 

pieţe din Cluj-Napoca 

cuprinde câteva denumiri 

amuzante, care stârnesc 

zâmbetul pe buzele celor 

parcurg aceste artere.

Pe lângă denumirile clasice 

în onoarea marilor înaintaşi, de-

numirile derivate din poziţii ge-

ografi ce sau străzi botezate „gin-

gaş”, după fl ori, animale sau 

anotimpuri, nomenclatorul stra-

dal al municipiului Cluj-Napo-

ca „ascunde” câteva denumiri 

ieşite din comun.

Un oraş de cinci stele 
– mai multe „galaxii”!

Sistemul Solar se împarte pe 

bucăţi pe străzile din Cluj-Napoca.

Mai întâi, în cartierul Zori-

lor, localnicii pot face o călăto-

rie la bordul Sputnicului, explo-

rând străzile Jupiter sau Lunii. 
Pe geam, „călătorii în spaţiu” 

pot arunca o geană pe Meteo-

rul care trece prin faţa Come-
tei, dar pot observa şi dâra Lu-
ceafărului eminescian.

O altă „bucăţică” a Sistemu-

lui Solar este pe Colonia Bor-

hanci, unde cu alinierea Astre-
lor poţi observa frumuseţea Eclip-
sei. În „pachet” sunt incluse scur-

te vizite pe Pluto, Mercur, Nep-
tun şi, dacă stai blând pe şezut, 

pe Aleea Uranus.

Dar Marte cu ce a greşit?

La ce îţi trebuie un oraş de 

cinci stele când, în cartierul An-

drei Mureşanu, ai o privire mi-

rifi că asupra Galaxiei?
Bineînţeles, cu ajutorul Lu-

netei poţi arunca o privire şi 

spre măreţul Saturn. La ma-

re-mare depărtare, clujenii de 

pe Soarelui privesc spre local-

nicii de pe Venusul din Gheor-

gheni. Cu picioarele pe pământ 

– şi la propriu, şi la fi gurat – 

sunt clujenii de pe Terra, de pe 

Colonia Chinteni.

Ne pare rău, clujeni pe Mar-
te nu avem (deocamdată), în 

Cluj-Napoca. OZN-uri şi marţi-

eni poate mai găsim în Pădurea 

Hoia-Baciu, dar ne întrebăm: 

Marte cu ce a greşit?

O petrecere continuă 
pe strada Veseliei!

Se spune că banii nu aduc 

fericirea. O ştiu cel mai bine clu-

jenii de pe strada Banilor, a că-

ror viaţă nu este îndulcită nici 

măcar de intersecţia cu Fabri-
cii de Zahăr. Se uită cu jind la 

localnicii de pe strada Veseliei, 
care o ţin într-o continuă cher-

meză pe Colonia Borhanci.

Tot o mare bucurie şi în apro-

pierea Gării CFR, unde clujenii de 

pe strada Fericirii savurează par-

fumul european al oraşului. Fără 

gust de prenadez, sperăm noi, şi 

fără legături dubioase cu strada 

Ierbii din cartierul Bulgaria.

Bărbaţii care visează 
la o Frumoasă şi primesc 
un Făt Frumos

Nu doar tare veseli, ci şi 

extrem de muncitori clujenii! 

Pe Tractoriştilor sunt depă-

nate amintiri din vremurile de 

mult apuse, când se lua coa-

da Hârleţului şi se lua exem-

plul Secerătorilor, sub bătă-

ile puternice ale Ciocanului. 
Puţini mai supăraţi sunt cei 

de pe Batozei, căci lumea nu 

îi mai asociază cu spicele au-

rii şi spune că s-au îngrăşat 

de la traiul de cinci stele pe 

care îl duc.

Vara, localnicii de pe Brizei 
fac scandal că nu au aer condi-

ţionat aşa cum au concetăţenii 

de pe Vântului. Nemulţumiţi şi 

bărbaţii care visează la o Fru-
moasă, căci ar da la schimb în 

orice clipită Făt Frumosul pe 

care trebuie să-l suporte zilnic 

în Baciu.

În fi ne, legenda spune că 

strada Ficusului şi-a primit de-

numirea în memoria miilor de 

plante uriaşe şi prăfuite, arun-

cate fără milă în scările de bloc. 

Cert este că strada Strâmbă es-

te cea mai mincinoasă stradă 

din Cluj-Napoca! Nici măcar nu 

e strâmbă, e mai dreaptă decât 

coarda Paraşutiştilor!
Acest articol este un pam-

fl et şi trebuie savurat ca ata-

re, într-o atmosferă tihnită, de 

cinci stele.

Viață de cinci stele 
pe strada Veseliei!
Cele mai amuzante denumiri de străzi din Cluj-Napoca 
ne descrețesc frunțile în anul stricat de coronavirus

Strada Veseliei de pe Colonia Borhanci, încă departe de condiţiile 
de cinci stele din centrul cochet al Clujului
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament în Florești, zo-
na VIVO (Polus), suprafaţa de 50 
mp. Informaţii suplimentare la te-
lefon la 0749-892645. (8.14)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se ofe-
ră comision agenţiilor imobiliare. 
Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 0756-269934 
sau 0761-626097.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (8.14)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, mobilat, izolat, etaj 1, zo-
nă liniștită, pe termen lung, preț 
convenabil. Rog seriozitate. 
Informații și detalii suplimentare 
sunați la telefon 0743-330440. 
(4.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, în 
cart. Mărăști, zona cinema, centra-
lă proprie, utilat complet, preţ 300 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la nr. de tel. 
0758-051260. (5.7)

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat din 01.06.2020, 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (6.14)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept și 
cu ziua. Aștept telefoane la 
0749-974302, 0755846290. (6.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la te-
lefon 0742-431611.

¤ Clujean serios, muncitor, caut de 
lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.

¤ 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.

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-
zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.

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

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

¤ Caut de lucru în domeniul 
construcțiilor. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, aștept 
telefoane la 0749-974302 sau 
0755846290. (4.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (4.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, pla-
ta în rate. Informații suplimentare 
la tel. 0722-325365. (4.7)

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894

E-mail: traduceritoledo@
yahoo.com

¤ Îmi ofer serviciile pentru îngrijire 
persoane bolnave, ofer îngrijire, 
fac curat în podurim curţi, zugră-
vesc, îngrijesc oi și vaci.. Aștept să 
fi u contactat la 0755-846290 sau 
0749-974302. (5.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471. 

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

AUTO-MOTO

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

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

¤ Vând orgă electronică PSR 320. 
Pentru informații și detalii supli-
mentare sunați la telefon 0744-
282885. (4.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0742-401019. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.11)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoa-
re, cu cuptor, în stare bună de 
funcţionare. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0733-612054. (5.14)

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (5.14)

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pen-
tru acte, cu 3 rafturi și cu dulap 
cu 2 uși în partea de jos, cu chei, 
dim 205 x 90 x 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare im-
pecabilă, preţ 350 RON, ideale 
pentru agenţii de turism, imobili-
are sau alte activităţi de birou. 
Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând seminţe de spanac și 
de salată. Inf la tel. 

0745-300323, 0264-424005. 
(5.14)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(7.11)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 
l și 5 l. Informații și detalii la tele-
fon 0744-282885. (4.14)

¤ Vând saltea pătuţ pentru copii, 
60 x 120 cm, preţ 30 RON. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, 
preţ negociabil. Sunaţi la nr. de 
telefon 0744-282885. (8.14)

¤ De vânzare miez de nucă pro-
ducţie 2020 din zonă nepoluată, 
la 50 km de Cluj, preţ 30 RON/kg 
și nucă în coajă la preţul de 10 
RON/kg. Informaţii la tel. 
0748-220979. (7.7)

¤ Vând cizme de damă nr. 39, cu 
carâmb înalt, stare foarte bună, 
preţ 100 RON. Informaţii la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: gea-
mantan vechi, stare foarte bună, 
dimensiune 80 x 44 x 24 cm, stare 
foarte bună și fi er de călcat rusesc, 
model vechi, nefolosit. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.11)

ANIMALE

¤ Pierdut pisică în noaptea de 
19 spre 20 octombrie, în zona 
str. Tache Ionescu –Arieșului-Al-
binii, are 5 ani. Vă rugăm să ne 
sunaţi la telefonul 0745-015279, 
dacă aţi văzut-o sau știţi ceva de 
ea. Ne este foarte dragă și tre-
buie să ajungă acasă. Oferim re-
compensă mare!

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ PHOENIX OMEGA IPURL, în ca-
litate de lichidator judiciar THC 
PREST SRL, vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri:

1.FORD MONDEO, an fabricație 
2002, 298000 km –preț  
1298.50 lei;

2.CITTROEN JUMPER, an 
fabricație 2002, avariat –preț 
2042 lei;

3.RENAULT KANGOO, an 
fabricație 2001, avariat –preț 
714.50 lei.

Prețurile indicate nu conțin TVA.

Pentru detalii vă rugăm să 
contactați lichidatorul judiciar 
la nr. de telefon 0264.432.603 
sau la sediul acestuia situat în 
Cluj-Napoca, str. Minerilor, 
nr.49, jud. Cluj. Licitațiile se 
vor organiza în fiecare zi de vi-
neri, ora 12.00 începând cu 
data de 27 noiembrie 2020.

PIERDERI

¤ Societatea IXUS TRADING 
AGENCY S.R.L. cu sediul în Mun. 
Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimi-
rescu, Nr. 46, Județ Cluj, având 
C.U.I. 40757956, J12/985/2019, 
declară pierdute și nule certifi ca-
tele constatatoare și certifi catul 
de înregistrare.

PUBLICITATE
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INFORMARE

Această informare este efectuata de COMUNA RECEA 
CRISTUR,  strada Principală, nr. 158, Telefon: 0264-227.528 
Fax: 0264-227.526, ce intenționează să solicite de la 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de "REFACERE 
INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ ÎN URMA FENOMENELOR 
HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE (PLOI ABUNDENTE) 
ÎN COMUNA RECEA CRISTUR.“

Această investiție este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primarierecea@yahoo.com, tel: 0264-227.528.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA BELIŞ, 
strada Principală, nr.105A, Telefon: 0264-334 002, ce 
intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA 
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA 
BELIŞ, JUDEŢUL CLUJ”.

Această investiție este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariabelis@yahoo.com, tel: 0264-334002.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA JICHIŞU 
DE JOS, strada Principală, nr. 55, Telefon: 0264-212480, 
ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodĂrire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de "REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ 
ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE 
PERICULOASE (PLOI ABUNDENTE) ÎN COMUNA JICHIŞU DE 
JOS, JUDEŢUL CLUJ – INTERVENŢIE ÎN PRIMĂ URGENŢĂ.“

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariajichis@gmail.com, tel: 0264212.480

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA BORŞA, 
strada Principală, nr.262, Telefon: 0264-355474, ce 
intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ 
ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE 
PERICULOASE (PLOI ABUNDENTE) ÎN COMUNA BORŞA, 
JUDEŢUL CLUJ”.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariaborsa@yahoo.com, tel: 0264-355474.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA Iara, 
strada Principală, nr.214, Telefon: 0264.333.247 , ce 
intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA 
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ÎN 
LOCALITATEA IARA, COMUNA IARA, JUDEŢUL CLUJ – 
INTERVENŢIE ÎN PRIMĂ URGENŢĂ“

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariaiara@yahoo.com, tel: 0264-333247.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA POIENI, 
strada Principală, nr.268, Telefon: 0264-255010, ce intenţionează 
să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, 
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de 
„REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ ÎN URMA FENOMENELOR 
METEOROLOGICE PERICULOASE (PLOI ABUNDENTE) ÎN COMUNA 
POIENI, JUDEŢUL CLUJ – ÎN REGIM DE URGENŢĂ”.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
ppoieni@yahoo.com, tel: 0264-255010.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA VAD, 
strada Principală, nr.146, Telefon: 0264-225201, ce 
intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ 
ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE 
PERICULOASE (PLOI ABUDENTE) ÎN COMUNA VAD – 
INTERVENŢIE ÎN PRIMA URGENŢĂ ”.

Această investiție este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțina informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariavad@yahoo.com, tel: 0264-255201.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

Iniţiatorul RET IMOBILIARE S.R.L., prin arh. Paula 
Gosav aduce la cunoștinţa publicului interesat intenţia de 
a elabora Planul Urbanistic Zonal: „Introducere terenuri în 
intravilan cu funcţiunea zona unităţi industriale nepoluante," 
pentru imobilul situat în intravilanul com. Gilău, f.n..

Publicul este invitat să transmită observaţii și propuneri, 
până la data de 14.12.2020, la sediul Consiliului Judeţean 
Cluj, Primăria Gilău în scris, sau prin fax la nr. 0264 371 
646 sau e-mail: urbanism@cjcluj.ro

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA MĂRGĂU, 
strada Principală, nr.204, Telefon: 0264-276191, ce 
intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA 
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA 
MĂRGĂU, JUDEŢUL CLUJ”.

Această investiție este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțina informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primaria.margau@yahoo.com, tel: 0264-276191.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA Negreni, 
strada Principală, nr.63, Telefon: 0264-258.223, ce 
intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE 
APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea 
lucrărilor de „REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ ÎN URMA 
FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE ÎN 
COMUNA NEGRENI – INTERVENŢIE ÎN PRIMĂ URGENŢĂ”.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
info@primarianegreni.ro, tel: 0264-258223.

NOTIFICARE

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al SETU DATA SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), 
cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Str. Buftea, Nr. 7, Cam. 
111, Judeţ Cluj, CUI 19584482, J12/4233/2020, prin 
hotărârea civilă nr. 1774/2020 pronunţată la data de 
20.11.2020 de către Tribunalul Specializat Cluj in dosarul 
nr. 773/1285/2020:

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 
împotriva debitorului SETU DATA SRL cu datele de identifi care 
de mai sus.

1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 15 decembrie 2020

2. Termenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 23 decembrie 2020.

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de soluţionare a opoziţiilor și de defi nitivare 
a tabelului de creanţe 29 ianuarie 2021

6. Prima Adunare a creditorilor SETU DATA SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, Bd. Eroilor, etaj 1, ap 9, jud Cluj, la data 
de 24 decembrie 2020, ora 11.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro
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50 de fotbalişti 
luptă pentru echipa 
ideală a anului
Uniunea europeană de fotbal 
(UEFA) a lansat marţi, pe site-ul 
său ofi cial, ancheta pentru sta-
bilirea Echipei ideale a anului 
2020, afi șând o listă cu 50 de 
jucători selectaţi, pe care supor-
terii îi vor putea vota online pâ-
nă în luna ianuarie, când vor fi  
anunţate rezultatele fi nale.
Pe lista stabilită de un juriu 
UEFA fi gurează 5 portari, între 
care și germanul Manuel 
Neuer, câștigător al Ligii 
Campionilor cu Bayern 
München în sezonul trecut, 15 
fundași, 15 mijlocași și 15 ata-
canţi, unul dintre aceștia fi ind 
norvegianul Erling Haaland 
(Borussia Dortmund), noua 
stea a fotbalului mondial.
Cei 50 de fotbaliști, reprezen-
tând 21 de cluburi și 19 selecţi-
onate naţionale diferite, au fost 
aleși pe baza performanţelor 
realizate pe parcursul acestui 
an, în competiţiile naţionale și 
în cupele continentale, preci-
zează forul european.

România, umilită de 
Spania în calificările 
Eurobasket
Prima reprezentatiă de baschet 
masculin a României a fost 
umilită luni seară, la Valencia, 
de campioana mondială en-ti-
tre, Spania, scor 94-41 (45-21), 
în al patrulea meci din grupa A 
preliminară a EuroBasket 2022.
Luca Tohătan a fost cel mai bun 
marcator al României cu 13 
puncte. Rareș Uţă a terminat cu 
8 puncte și 4 recuperări.
În prima partidă de la Valencia, 
tricolorii au cedat cu Polonia, 
scor 61-91. Tot luni s-a jucat 
partida dintre Israel – Polonia, 
scor 78-72. Turneul fi nal a fost 
amânat un an din cauza pande-
miei, urmând să se desfășoare 
în vara anului 2022.
Ștefan Grasu, tânărul de 17 
ani, a fost singurul jucător de 
la U-BT Cluj-Napoca selecţionat 
la acţiunea echipei naţionale. 
Nandor Kuti s-a afl at și el pe 
listă, însă a rămas acasă după 
ce a fost depistat pozitiv cu 
COVID-19.

Lewis Hamilton,
pozitiv la COVID-19
Pilotul britanic Lewis Hamilton 
(Mercedes) a fost testat pozitiv 
la COVID-19 și nu va putea par-
ticipa la Marele Premiu de 
Formula 1 de la Sakhir 
(Bahrain), programat în acest 
weekend, au anunţat marţi 
Federaţia Internaţională de 
Automobilism (FIA) și echipa 
sa, citate de AFP și Reuters.
Hamilton „s-a trezit luni dimi-
neaţă cu simptome ușoare și 
a fost informat în același mo-
ment că unul dintre contacţii 
săi înaintea sosirii în Bahrain 
(săptămâna trecută – n.r.) a 
fost testat pozitiv. Lewis a fă-
cut așadar un test care s-a 
dovedit pozitiv. Rezultatul a 
fost apoi confirmat de un alt 
test”, precizează Mercedes 
într-un comunicat.
Echipa germană subliniază, tot-
odată, că britanicul fusese tes-
tat de trei ori pe parcursul săp-
tămânii trecute, ultima oară 
duminică după-amiză, rezulta-
tul fi ind de fi ecare dată negativ.

Pe scurt
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Universitatea Cluj va pierde 

cel mai probabil 

„la masa verde” partida 

cu Farul Constanţa, 

programată iniţial astăzi.

Echipa lui Ianis Zicu are şa-

se cazuri de COVID-19. Con-

form regulamentului, Farul ar 

urma să câştige la masa verde, 

după ce prima amânare a fost 

provocată de cazuril de la „U”.

FC Farul Constanţa a anunţat, 

marţi, pe pagina sa de Facebook, 

că şase jucători au fost testaţi po-

zitiv la COVID-19 şi nu va putea 

disputa meciul de miercuri cu U-

niversitatea Cluj, din Liga a II-a.

„În urma testării periodice pen-

tru COVID-19, 6 dintre compo-

nenţii echipei noastre au fost de-

pistaţi pozitiv. Clubul nostru a lu-

at toate măsurile necesare con-

form protocolului sanitar în vi-

goare şi a informat DSP Constan-

ţa şi FRF despre situaţie. În aces-

te condiţii, DSP Constanţa a dis-

pus efectuarea anchetei epidemi-

ologice şi retestarea tuturor con-

tacţilor cu cazurile pozitive, ho-

tărând să nu acorde avizul favo-

rabil pentru participarea echipei 

noastre la meciul cu Universita-

tea Cluj”, se arată în comunicat.

Lotul Farului a plecat, marţi 

dimineaţa, spre Cluj, dar va re-

veni la Constanţa în cursul du-

pă-amiezii şi va urma protoco-

lul sanitar în vigoare, precizea-

ză clubul Farul.

Miercuri, de la ora 16:45, e-

ra programat un meci restant 

din etapa a 11-a a Ligii a II-a, 

FC Universitatea Cluj – AFC Fa-

rul Constanţa (Cluj Arena – 

Cluj-Napoca).

Universitatea Cluj pierde „la masa verde” 
duelul cu Farul Constanţa

România are mari proble-

me înaintea debutului 

la Campionatul European 

de Handbal feminin, 

programat în perioada 

3-20 decembrie.

Laura Moisă a fost depis-

tată pozitiv la noul coronavi-

rus în urma testului efectuat 

la intrarea în Danemarca a 

echipei naţionale a Români-

ei, în vederea participării la 

Campionatul European.

Întreaga delegaţie a Româ-

niei urmează să fi e supusă u-

nei noi testări şi va fi  izolată 

pentru următoarele 24 de ore.

Extrema de la CSM Bu-

cureşti a fost depistată la 

24 de ore distanţă de la mo-

mentul în care pivotul Cri-

na Pintea a fost şi ea testa-

tă pozitiv.

Lotul echipei naţionale de 

handbal feminin a României 

a ajuns duminică în Danemar-

ca, unde urmează să partici-

pe la Campionatul European 

– EHF EURO 2020 (3-20 de-

cembrie). Din delegaţia Ro-

mâniei nu face parte pivotul 

Crina Pintea, testată pozitiv 

la noul coronavirus.

România e programată să 

joace primul meci din cadrul 

Campionatului European – EHF 

EURO 2020 (3-20 decembrie) 

din Danemarca, pe 3 decem-

brie, contra Germaniei, la Kol-

ding, pe 5 decembrie va avea 

loc meciul cu Polonia, iar pe 

7 decembrie cel cu Norvegia.

Probleme mari la naționala 
de handbal feminin

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Despărţirea lui Dan Petrescu 

de CFR Cluj a devenit ofi cia-

lă, luni. „Bursucul” şi-a luat 

„la revedere” de la conduce-

re, jucători şi fani după 

„divorţul” pe cale amiabilă.

Într-un scurt mesaj video, 

fostul mare internaţional, cel 

care a condus destinele clu-

bului feroviar în ultimii trei 

ani, şi-a luat rămas-bun de la 

CFR Cluj. Dan Petrescu spu-

ne că nu a fost dat afară, dar 

nici nu şi-a depus demisia, 

despărţirea realizându-se pe 

cale amiabilă.

„Din păcate, am de făcut 

un anunţ. Aş vrea să opresc 

toate speculaţiile care apar 

în presă, la acest nivel se 

întâmplă. Aş vrea să spun 

că împreună cu clubul am 

decis, astăzi (luni – n.r.), 

rezilierea contractului pe ca-

le amiabilă, ca să oprim o-

rice speculaţie. Nici nu am 

fost demis, nici nu mi-am 

dat demisia, cred că este 

mai bine pentru club, pen-

tru jucători, pentru mine, ca 

în acest moment fiecare să 

meargă pe drumul lui”, a 

declarat Petrescu.

„Plec cu capul sus 
de la Cluj!”

„Aş vrea să mulţumesc clu-

bului CFR Cluj pentru aceşti 

trei ani minunaţi petrecuţi îm-

preună. Sunt mândru, mân-

dru şi fericit pentru tot ce am 

făcut aici în aceşti trei ani! Aş 

vrea să-i mulţumesc mai în-

tâi patronului CFR Cluj, care 

a avut încredere în mine şi 

m-a ajutat în toate momente-

le, indiferent care au fost ele, 

bune şi rele. Aş vrea să mul-

ţumesc tuturor jucătorilor mi-

nunaţi. Cum se ştie, sunt un 

antrenor difi cil şi m-au supor-

tat aşa de mult. Vreau să le 

mulţumesc fanilor CFR Cluj, 

celor care au crezut şi m-au 

ajutat în aceşti trei ani fantas-

tici”, a continuat „Bursucul”, 

vizibil emoţionat.

„Viaţa merge înainte, plec cu 

capul sus de la Cluj, sunt feri-

cit de ce am realizat. Într-o zi 

sper sã mã întorc sã antrenez, 

de ce nu? În viaţa de antrenor 

sunt încă tânăr, pot antrena mul-

ţi ani de acum încolo. În mo-

mentul ăsta îmi doresc o mini-

vacanţă, sunt un antrenor liber 

care, clar că dacă apare o ofer-

tă de nerefuzat mâine, la cum 

mă cunosc pe mine, e posibil 

să o accept. Cel mai important 

este să mă liniştesc şi să mă 

gândesc şi la mine, pentru că 

am dat mai mult clubului decât 

mie şi familiei. Nici în pande-

mie nu am plecat din Cluj, me-

rit şi eu o vacanţă”, a conchis 

Dan Petrescu, urând succes echi-

pei atât în campionat, cât şi în 

Europa League.

Mutu, Miriuţă 
sau Iordănescu la CFR?

Cu toate că patronul clu-

bului feroviar, Neluţu Var-

ga, anunţase despărţirea de 

Dan Petrescu încă în noap-

tea de după eşecul din Cu-

pa României, 0-1 cu Poli-

tehnica Iaşi, „Bursucul” a 

acceptat rezilierea contrac-

tului, renunţând astfel la o 

eventuală despăgubire. Prac-

tic, cele două părţi au fost 

de acord ca „divorţul” să 

se producă doar cu plasa 

salariilor la zi, fără nicio 

altă compensaţie.

Găsirea unui înlocuitor 

pentru fostul mare internaţi-

onal trebuie să se producă 

rapid, mai ales că echipa va 

juca, mâine, meciul decisiv 

din Europa League cu ŢSKA 

Sofi a. Favorit să preia echipa 

părea la un moment dat Adri-

an Mutu, selecţionerul Naţi-

onalei U-21, însă presa naţi-

onală scrie că patronul Nelu-

ţu Varga, cu care „Briliantul” 

este în relaţii foarte bune, s-a 

răzgândit. Alte nume vehicu-

late (până la închiderea edi-

ţiei – n.r.) sunt Vasile Miriu-

ţă, Edward Iordănescu (am-

bii foşti tehnicieni la CFR), 

dar şi Victor Piţurcă sau Ma-

rius Şumudică.

Cine vine în locul lui Petrescu?
Aventura „Bursucului” s-a încheiat la CFR Cluj: 
„Sper să mă întorc într-o zi să antrenez!”. Cine va fi noul antrenor al campioanei?

Dan Petrescu alături de team mangerul Cristi Panin la ultimul meci pe banca CFR-ului, 0-2 cu AS Roma
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