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- studii superioare de specialitate
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- bune cunoștințe de operare PC
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Cluj, capitala IT.
Cât câștigă IT-iștii clujeni?
Cele mai mari salarii din IT în România sunt 
în Cluj-Napoca.  Pagina 3

ADMINISTRAȚIE

Sarea ține în loc podul 
Porțelanului
Lucrările la podul Porțelanului se prelungesc 
din cauza unui zăcământ de sare.  Pagina 2

SOCIAL

Pachete pentru 130 
de familii izolate
130 de familii, bătrâni și 90 de copii vor pri-
mi sprijin cu ocazia Crăciunului. Pagina 6

Ne conectăm cu Ungaria pe bani europeni
Contractul pentru finanțarea subsecțiunii Biharia-Borș a fost transmis către Comisia Europeană. Pagina 4

POLITICĂ

Oros, probabil cel mai bogat 
ministru pe care l-a avut Agricultura!

ACTUALITATE

Au fost creați neuronii artificiali care 
repară circuitele nervoase din creier

Adrian Oros, ministrul clu-
jean al Agriculturii, şi-a pu-
blicat declaraţia de avere pe 
site-ul Guvernului.

Ministrul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Adrian 
Oros, are un teren intravilan 
de 1.700 de metri pătraţi şi un 
teren agricol de 4.100 de me-
tri pătraţi, cumpărate în 2002, 
respectiv 2007, dar şi o casă 
de 280 de metri pătraţi şi do-
uă apartamente de 71 şi, re-
spectiv, 51,47 metri pătraţi, 
toate bunurile fiind deţinute 
în coproprietate cu soţia sa.

Potrivit declaraţiei de avere 
publicată pe site-ul Guvernu-
lui, ministrul mai deţine şi do-
uă autoturisme, unul – marca 
BMW – fabricat în 2009 şi un 
altul – marca Skoda din anul 
2018 – cumpărat în leasing.

Ministrul Agriculturii nu a-
re economii în bănci, însă a-
re un împrumut de 100.000 de 
euro contractat în 2008, cu da-
tă scadentă în 2033.

Potrivit declaraţiei de ave-
re, Adrian Oros a primit o in-
demnizaţie ca deputat, în 
2018, în valoare de 125.376 
lei şi a încasat anul trecut un 
salariu de profesor universi-
tar de 135.727 de lei. De a-
semenea, el a mai încasat o 
îndemnizaţie ca preşedinte al 
Colegiului Medicilor Veteri-
nari Cluj de 13.332 lei şi una 
de vicepreşedinte de 12.000 
de lei.

Soţia ministrului Agricultu-
rii a încasat în 2018 un sala-
riu de 13.300 de lei, iar din 
activităţi independente o su-
mă de 16.528 de lei.

Oamenii de ştiinţă au cre-
at neuroni artificiali care ar 
putea fi implantaţi în pacien-
ţii care suferă de paralizie sau 
alte probleme cu sistemul ner-
vos. Neuronii artificiali ar pu-
tea fi chiar folosiţi pentru a 
conecta minţi umane la apa-
rate, spun cercetătorii.

Neuronii bionici pot primi 
semnale electrice de la celule 
nervoase sănătoase şi le pot 
procesa în fel natural, după 
care pot trimite noi semnale 
celorlalţi neuroni. 

Una dintre primele aplica-
ţii ar putea fi tratarea unei for-
me de insuficienţă cardiacă 
petrecută atunci când un cir-
cuit neuronal de la baza cre-
ierului se deteriorează din ca-
uza vârstei sau a bolilor şi nu 
mai poate trimite semnalele 

electrice corecte pentru ca ini-
ma să pompeze sânge normal.

Mai degrabă decât să fie 
implantaţi direct în creier, ne-
uronii artificiali sunt inseraţi 
în microcipuri late de câţiva 
milimetri. 

Cipurile sunt baza unor 
dispozitive care sunt apoi 
montate direct în sistemul 
nervos, de exemplu prin in-
terceptarea semnalelor care 
călătoresc între creier şi muş-
chii piciorului.

„Orice zonă care se con-
fruntă cu o boală degenerati-
vă, precum boala Alzheimer, 
poate fi ajutată de un implant 
de neuroni artificiali care să 
facă treaba neuronilor natu-
rali afectaţi”, spune Alain No-
garet, fizicianul care a condus 
proiectul.

Clujul, raiul drogurilor?
Judecător: „În toate liceele din Cluj se consumă droguri”

Judecătorul clujean Cristi Dănileţ atrage atenţia asupra faptului că tot mai mulţi tineri se droghează, iar dealerii 
prosperă. „În Cluj-Napoca nu avem școală sau liceu curat de droguri și îmi asum ceea ce spun. În fiecare școală 
avem consumatori de droguri, cel mai mic consumator de droguri, de la un liceu bun, are 10 ani. Iar cele două 
mari festivaluri ne aduc anual 300 de «clienți» în tribunal”, spune magistratul. Pagina 5
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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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Accident mortal la Luncani

La mai puţin de 48 de ore de la teribilul ac-
cident de la Cornești în care au decedat do-
uă persoane, un alt eveniment rutier s-a 
soldat cu moartea a două persoane în 
Luncani. „Un conducător auto de 30 ani, 
din comuna Bogata, judeţul Mureș, a con-
dus un autoturism cu volan pe dreapta, pe 
raza localităţii Luncani, judeţul Cluj, în afara 
localitatii, pe directia Luduș-Câmpia Turzii, 
se pare că nu ar fi  apreciat corespunzător 
poziţia sa pe banda de circulaţie, a pătruns 
pe sensul opus intrând în coliziune cu o au-
toutilitară. Autoutilitara era condusă de un 
bărbat din localitatea Biharia, judeţul Bihor. 
Două persoane din autoturismul cu volan 
pe dreapta au decedat. Este vorba despre 
doi bărbaţi de 37 și 47 ani, ambii din co-
mun Sânger, Mureș”, transmite IPJ Cluj. La 

faţa locului au intervenit două autospeciale 
cu modul de descarcerare și un echipaj 
SMURD. „Pompierii sosiţi la locul eveni-
mentului au găsit un bărbat întinsă în afara 
autoturismului, fără semnale vitale și care a 
fost evaluat de medicul SAJ cu traumatisme 
incompatibile cu viaţa, și unul încarcerat în 
autoturism, fără semnale vitale și care, de 
asemeneaz a fost evaluat de medicul SAJ cu 
traumatisme incompatibile cu viaţa. Un 
bărbat rănit ușor a fost preluat de echipajul 
SMURD din Luduș pentru a fi  transportat la 
spital”, transmite ISU Cluj.

Un hoţ de buzunare 
a fost prins de poliţişti
Un bărbat de 59 de ani a fost reţinut de poli-
ţiștii clujeni pentru furt din buzunare. Potrivit 
IPJ Cluj, la data de 3 decembrie, în jurul orei 
14:20, poliţiștii au depistat un bărbat în vâr-
stă de 59 de ani, din Cluj-Napoca, bănuit de 
comiterea unui furt. „Poliţiștii au procedat la 
efectuarea unui control asupra bărbatului, 
context în care au găsit asupra acestuia un 
portmoneu, care nu-i aparţinea și care conţi-
nea actele de identitate ale unei femei. În 
urma verifi cărilor efectuate, poliţiștii au 
identifi cat persoana vătămată, stabilind că, 
în cursul aceleiași zile, în timp ce se deplasa 
cu un troleibuz, i-ar fi  fost sustras portmone-

ul de către bărbat”, transmite IPJ Cluj. Faţă 
de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii 
pentru 24 de ore.

A vrut să îşi scape copiii 
de arest şi a încercat 
să mituiască un poliţist
Mama unor inculpaţi arestaţi pentru lipsire 
de libertate și tulburarea ordinii și liniștii 
publice a fost trimis în judecată de 
Parchetul Tribunalului Cluj pentru dare de 
mită. Mai exact, aceasta i-a oferit bani 
unui poliţist pentru a obţine punerea în li-
bertate a fi ilor. Inculpata i-a promis la dife-
rite intervale de timp unui poliţist din ca-
drul IPJ Cluj suma de 10.000 lei, precum și 
alte bunuri pentru ca funcţionarul public 
să nu își îndeplinească atribuţiile de servi-
ciu. În cauză s-au efectuat de către procu-
ror din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Cluj cercetări cu privire la săvâr-
șirea infracţiunii de dare de mită, în formă 
continuată, context în care faţă de inculpa-
tă s-a dispus măsura controlului judiciar. 
Ancheta penală a fost fi nalizată prin întoc-
mirea rechizitoriului și trimiterea în judeca-
tă a inculpatei Georgeta Covaci care a vrut 
să intervină pentru fi ii ei, arestaţi de către 
Judecătoria Gherla în 4 octombrie.

Pe scurt

Termenul de fi nalizare a 

podului rutier de pe strada 

Porţelanului, programat 

pentru luna mai a anului 

viitor, va fi  prelungit.

Asta după ce constructorii 

au descoperit în timpul lucră-

rilor un zăcământ de sare. Din 

acest motiv intervenţiile au 

fost sistate temporar.

Proiectantul urmează să 

ofere o soluţie care ar putea 

amâna şi deschiderea podu-

lui pietonal, din vecinătate, 

fi nalizat deja.

„Dacă este o soluţie in-

compatibilă cu pasajul pie-

tonal şi cu siguranţa pieto-

nilor, atunci nu vom da dru-

mul la circulaţia pietonală 

până nu vom pune în apli-

care soluţia. Nu ştiu care es-

te aceasta, pentru că proiec-

tantul are termen în aceas-

tă săptămână să ne ofere o 

soluţie. Soluţia s-a schim-

bat pe parcurs şi probabil 

că va trebui să facem piloţi 

foraţi sau să găsim o altă 

soluţie, nu îmi dau seama 

în acest moment. Practic, 

stratul de sare este la o adân-

cime între 14 şi 20 de metri 

şi nu se putea prefigura as-

ta în momentul în care s-a 

făcut proiectul”, a declarat 

viceprimarul Dan Tarcea, la 

un post de radio.

Proiectul de pe strada Por-

ţelanului, din cartierul Iris, in-

clude realizarea a două po-

duri peste râul Nadăş, unul 

care înlocuieşte vechea struc-

tură care traversa râul şi care 

va fi  folosit de pietoni şi bici-

clişti şi unul destinat maşini-

lor, cu două benzi, care va 

avea 62 de metri lungime.

În luna aprilie, Podul Por-

ţelanului s-a închis circula-

ţiei pentru lucrări de moder-

nizare. Valoarea totală a in-

vestiţiei este de 7,16 mili-

oane de lei cu TVA inclus. 

Potrivit Primăriei Cluj-Na-

poca, podul va avea două 

benzi de circulaţie, va avea 

piste pentru biciclete, va 

avea spaţiu pietonal şi va fi 

suprailuminat. Lucrările sunt 

estimate a dura 12 luni.

Podul de pe strada Porţe-

lanului este atât de îngust în-

cât poate fi  traversat de o sin-

gură maşină odată. Iniţial, 

acest pod nu a fost proiectat 

pentru trafi cul auto, însă, cu 

timpul, cartierele s-au dezvol-

tat, iar mai nou, odată cu ex-

tinderea oraşului, podul a de-

venit intens circulat.

În fi ecare dimineaţă se for-

mează ambuteiaje, clujenii aş-

teptând la rând să folosească 

podul care permite accesul 

dinspre zona rezidenţială în-

spre strada Paris, zona Spita-

lului Clujana şi companiilor 

care au sediul în Piaţa 1 Mai 

şi de acolo spre centru.

În luna octombrie, ecolo-

giştii atrăgeau atenţia că pe 

ambele maluri, atât în stânga 

şi dreapta podului au fost în-

diguite/cimentate, iar copacii 

au fost tăiaţi.

„În randările făcute pu-

blice de Primaria Cluj-Napo-

ca în data de 9 aprilie se poa-

te observa că pe ambele ma-

luri există spaţiu verde şi un 

număr mare de copaci, în 

concordanţă cu starea iniţi-

ală a zonei. La o vizită rea-

lizată de noi pe şantier, în 

data de 6 octombrie, am con-

statat că ambele maluri, a-

tât în stânga şi dreapta po-

dului au fost îndiguite/ci-

mentate, iar copacii au fost 

tăiaţi”, susţin ecologiştii.

Organizatorii Someş De-

livery susţin că “lucrările de 

îndiguire a malurilor, în com-

pletarea lucrărilor de reabi-

litare a Podului Porţelanu-

lui dăunează atât ecosiste-

mului natural al Someşului, 

cât şi calităţii vieţii locuito-

rilor din apropiere”.

“Îndiguirea malurilor a 

necesitat defrişarea copaci-

lor din aria vizată şi cimen-

tarea permanentă a zonei, 

lucru care nu va permite re-

generarea zonei verzi, prin 

urmare diminuarea spaţiu-

lui verde pe cap de locui-

tor. Orice proiect care ar 

putea duce la afectarea zo-

nelor verzi din municipiul 

Cluj-Napoca, atât pe uscat, 

cât şi în preajma apelor, a-

re nevoie de consultarea în 

prealabil a specialiştilor: ur-

banişti, arhitecţi, peisagişti, 

specialişti pe mediu şi bio-

diversitate, asociaţiile care 

activează în zona mediului 

natural din oraş,a adminis-

traţiilor responsabile, a clu-

jenilor şi a locuitorilor din 

zonele de intervenţie!”, mai 

spun aceştia.

„Muntele” de sare care ţine 
în loc podul Porţelanului
Surpriză! Un zăcământ de sare prelungeşte finalizarea podului Porţelanului.

Termenul de fi nalizare a podului rutier de pe strada Porţelanului, programat pentru luna mai a anului viitor, va fi  prelungit

Oana Spiru – politica-administrație

5°/0° Soare
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Reprezentanţii Asociaţiei 

Pro Infrastructură (API) 

au efectuat o nouă vizită 

pe loturile Câmpia 

Turzii-Cheţani (Straco)

 şi Cheţani-Iernut 

(Astaldi-Max Boegl) ale 

Autostrăzii A3 Transilvania.

Fiind încă o fi rmă în insol-

venţă, cei de la Straco mun-

cesc „cu frâna de mână tra-

să” pe tronsonul de 15,7 km, 

dezvăluie ONG-ul, Straco a-

vând reale probleme de apro-

vizionare cu materiale de la 

furnizori şi cu găsirea subcon-

tractorilor în special pe par-

tea de terasamente.

Îngrijorător este faptul 

că, în 2019, avansul este de 

doar 10%, constructorul con-

centrându-şi puţinele forţe 

la bretelele nodului rutier 

Cheţani şi la structurile de 

la Hădăreni, Cheţani şi Câm-

pia Turzii. Există însă şi u-

nele lucrări suplimentare 

„puse în operă”, dar nein-

cluse în contract de către 

Compania Naţională de Ad-

ministrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR).

„Finalizarea în 2020 este 

imposibilă, progresul fi zic 

total fi ind acum în jur de 

30%. Ba chiar sunt şanse 

mari să avem o nouă rezili-

ere, în ritmul actual inaugu-

rarea fi ind teoretic posibilă 

la sfârşitul lui 2021 doar da-

că situaţia se va redresa sem-

nifi cativ”, avertizează Aso-

ciaţia Pro Infrastructură.

Pe de altă parte, situaţia 

este complet diferită pe sec-

torul vecin executat de aso-

cierea Astaldi-Max Boegl. 

Aici, mobilizarea este foar-

te bună, şantierul ajungând 

la stadiul fizic de aproxima-

tiv 85%. Asfaltul este aşter-

nut pe cea mai mare parte 

a lotului de 17,9 km, iar 

structurile sunt aproape ga-

ta, un termen realist de fi-

nalizare şi inaugurare fiind 

perioada iulie-august 2020.

Vă reamintim că bucata de 

autostradă între Câmpia Tur-

zii şi Târgu-Mureş este îm-

părţită în patru loturi: lotul 

1 Ungheni – Ogra (10,11 km), 

lotul 2 Ogra – Iernut (3,60 

km), lotul 3 Iernut – Cheţani 

(17,90 km) şi lotul 4 Câmpia 

Turzii – Cheţani (15,69 km). 

Potrivit planurilor din 2004, 

întreaga autostradă ar fi  ur-

mat să fi e gata până în 2012!, 

pe toată distanţa Borş – Ora-

dea – Cluj-Napoca – Târ-

gu-Mureş – Braşov.

Una caldă, alta rece pe 
Autostrada Transilvania!

Deşi salariile din Capitală 

sunt cu 3% mai mari faţă 

de media generală a pieţei 

IT, ele nu sunt cele 

mai mari din ţară. 

Cele mai mari salarii 

din IT în România sunt 

în Cluj-Napoca.

În Cluj-Napoca, compa-

niile din IT oferă salarii cu 

7% peste media pieţei, spre 

deosebire de Bucureşti, un-

de sunt cu 3% mai mari de-

cât media pieţei, potrivit 

unui studiu salarial din 2019. 

Acesta este şi un moment 

istoric – pentru prima dată, 

salariile bucureştenilor ca-

re muncesc în mediul pri-

vat sunt depăşite de salari-

ile oferite de companiile pri-

vate dintr-un alt oraş.

De exemplu, un Senior 

JavaScript Developer (6-10 

ani experienţă) câştigă în 

Bucureşti 8.369 RON, în 

timp ce în Cluj-Napoca aces-

ta este remunerat cu 9.697 

RON, conform Paylab, com-

paratorul salarial lansat de 

eJobs. Reprezentanţii Mer-

cer Marsh Benefits consi-

deră că Bucureştiul a ab-

sorbit deja mulţi investitori 

străini, iar acum investito-

rii caută noi oraşe.

„Bucureştiul a fost depă-

şit. Dacă anul trecut a fost 

cel mai bun oraş din punct 

de vedere al salariilor, anul 

acesta putem observa că a 

fost depăşit de Cluj-Napoca. 

În Cluj-Napoca sunt multe 

companii IT, companii cu 

servicii externalizate, com-

panii care se dezvoltă şi ca-

re au dus la această creşte-

re”, a precizat Gabriela Ne-

chita, talent information so-

lution leader la Mercer.

Nokia a declanşat 
dezvoltarea rapidă?

„Dezvoltarea accelerată 

a Clujului s-a produs odată 

cu venirea celor de la No-

kia, în 2007, care a pus ora-

şul pe harta mondială a 

IT-ului. Pe de o parte a atras 

rapid alte companii legate 

de Nokia, pe de altă parte 

a creat percepţia seriozită-

ţii. Agenţia în care lucram 

la vremea aceea a deschis 

instant o filială în Cluj, fă-

ră să aibă garanţia că va lu-

cra sau nu pentru Nokia şi 

asta a fost pentru ei o in-

vestiţie mare”, este de pă-

rere Marius Lumpan, de la 

Tech Recruitment.

„Deşi experienţa Nokia 

n-a fost una pozitivă – au 

plecat după doar 4 ani şi, 

oricum, Nokia nu dezvolta 

tehnologii high-end la Jucu 

–, din ce în ce mai multe 

companii străine au conti-

nuat să vină. Clujul este as-

tăzi victima propriului suc-

ces, iar salariile cresc pen-

tru că cererea este mult-mult 

prea mare. În Cluj şi în îm-

prejurimi vorbim de 3-4 su-

te de mii de locuitori, la Bu-

cureşti se estimează unde-

va la 4 milioane. Este evi-

dent unde este presiunea 

mai mare”, afirmă Lumpan.

Cluj, capitala IT. Cât câştigă IT-iştii clujeni?
Clujul a luat coroana Bucureştiului în materie de IT, salariile angajaților din acest domeniu, net superioare!

Deşi salariile din Capitală sunt cu 3% mai mari faţă de media generală a pieţei IT, ele nu sunt cele mai mari din ţară

QA Analyst

Junior QA Analyst

– sub un an experienţă: 2.484 RON

– 1-2 ani experienţă: 3.539 RON

Middle QA Analyst (3-5 ani) – 5.132 RON

Senior QA Analyst (6-10 ani) – 5.856 RON

PHP Developer

Middle PHP Developer (3-5 ani) – 7.225 RON

Senior PHP Developer (6-10 ani experienţă) – 9.345 RON

.NET Developer

Junior .NET Developer

– sub un an experienţă: 3.409 RON

– 1-2 ani experienţă: 4.671 RON

Middle .NET Developer (3-5 ani) – 7.408 RON

Senior .NET Developer (6-10 ani) – 10.259 RON

Java Developer

Junior Java Developer

– sub un an experienţă: 3.781 RON

– 1-2 ani experienţă: 5.217 RON

Middle Java Developer (3-5 ani) – 7.988 RON

Senior Java Developer

– 6-10 ani: 10.420 RON

– peste 10 ani: 10.995 RON

Python Developer

Junior Python Developer (1-2 ani experienţă) – 5.437 RON

Middle Python Developer (3-5 ani) – 6.366 RON

JavaScript Developer

Junior JavaScript Developer

– sub un an experienţă: 3.138 RON

– 1-2 ani experienţă: 3.936 RON

Middle JavaScript Developer (3-5 ani) – 7.337 RON

Senior JavaScript Developer (6-10 ani) – 9.697 RON

Manager IT – 12.000 RON

Salarii IT Cluj-Napoca, potrivit paylab.ro

Managementului 

Companiei Naţionale 

de Administrarea a 

Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR) are în vedere 

modernizarea şi extinde-

rea la patru benzi a dru-

mului care conectează 

municipiile Cluj-Napoca 

şi Zalău, în zona podu-

lui din Baciu, unde se 

creează deseori ambute-

iaje în trafic. 

Anunţul vine în urma u-

nei solicitări a ministrului 

Transporturilor, Lucian Bode, 

prin care solicita CNAIR o in-

formare cu privire la intenţi-

ile de dezvoltare şi de mo-

dernizare pe care le au pen-

tru acest sector de drum, scrie 

Graiul Sălajului.

„Ştiu că este un sector de 

drum extrem de folosit şi de 

aglomerat şi de aceea soluţii-

le pe care cei de la CNAIR tre-

buie să le găsească îşi vor gă-

si utilitatea atât pentru comu-

nitatea locală, cât şi pentru cei 

care tranzitează zona. Scurta-

rea timpilor de deplasare şi de 

tranzitare prin decongestiona-

rea trafi cului din zonă vor crea 

cu siguranţă plusvaloare şi vor 

ajuta la dezvoltarea zonei”, a 

declarat Lucian Bode.

Consilierul ministrului 

Transporturilor, Olivian Vă-

dan, a transmis că lucrările 

de modernizare aferente po-

dului de la km 4 + 918, efec-

tuate până acum, au constat 

în lărgirea unei porţiuni de 

drum de la două la trei benzi, 

realizarea de marcaje noi pen-

tru o mai bună siguranţă a şo-

ferilor ce traversează acest 

obiectiv, dar şi refacerea păr-

ţii carosabile.

Luna trecută, consilierii lo-

cali au decis darea în admi-

nistrare a imobilului situat pe 

Calea Baciului în favoarea 

Companiei de Drumuri prin 

Direcţia Regională de Drumuri 

şi Poduri (DRDP) Cluj.

Astfel, DRDP Cluj a solici-

tat Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca darea în admi-

nistrare a acestui imobil în ve-

derea realizării lucrărilor de 

reparaţii asupra podeţului. 

Municipalitatea anunţă că, 

pentru imobilul-pod, s-a emis 

certifi catul de urbanism pri-

vind autorizarea executării lu-

crărilor de reparaţii şi lărgire 

pod DN 1F.

De altfel, primarul Emil Boc 

şi-a pus mari speranţe în no-

ul ministrul al Transporturilor 

şi Comunicaţiilor, Lucian Bo-

de, că va rezolva problema 

„amărutului podeţ” de pe Ca-

lea Baciului, acolo unde circu-

laţia este blocată frecvent.

„Sper să avem sprijin mai 

mare, să rezolvăm şi amă-

râtul ăla de podeţ de pe Ca-

lea Baciului, din faţă de la 

Petrom, acolo unde se stran-

gulează circulaţia. Trebuie 

lărgită, dar nu ţine de noi, 

ţine de Guvern. Mă bucur 

că ministrul Transporturilor 

este din Sălaj. A venit de 

atâtea ori pe drumul de la 

Zalău la Cluj-Napoca şi a 

văzut şi el unde se blochea-

ză, unde se strangulează cir-

culaţia. Sunt convins că va 

apăsa pe acceleraţie doar să 

se realizeze în cadru legal 

aceste lucrări mai mici”, a 

precizat edilul, la începutul 

lunii noiembrie.

Patru benzi la ieșirea din Cluj-Napoca spre Zalău
Drumul care leagă Clujul de Zalău ar putea fi extins, în zona podului din Baciu.

CNAIR are în vedere modernizarea şi extinderea la patru benzi a drumului care conectează municipiile Cluj şi Zalău
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Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL SUPRAVEGHERE LUCRĂRI TERMICE în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii medii fi nalizate, profi l tehnic. Experiență minim 2 ani în dome-

niul tehnic. Deținerea autorizației ISCIR RSL-IP constituie avantaj. Cunoștințe operare IT 

foarte bune (MS Offi ce). Permis de conducere categ. B.

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Turda, Baia Mare si Satu Mare

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experiență minim 2 ani în 

domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deținerea 

autorizației ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ISCIR RVT si RSL-IP pen-

tru pozitiile menţionate mai sus.

Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 

ne trimiţi CV-ul până la data de 15.01.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@e-

on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454

www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, 

etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoas-

tră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în 

scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la ini-

ţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pen-

tru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire pre-

lucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protec-

tia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 03.12.2019

Compania de Apă Arieş S.A. a atribuit contractul de lucrări 
,,Extinderea şi reabilitarea staţiilor de tratare apă potabilă şi a conductelor 

de aducţiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda“(CL1)
din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii“

In data de 03.12.2019 Compania de Apă Arieș SA a semnat, în cadrul unei conferinţe 
de presă, în calitate de Benefi ciar al contractului de fi nanţare nr. 156/18.12.2017 – SMIS 
118679, contractul ,,Extinderea şi reabilitarea staţiilor de tratare apă potabilă şi a con-
ductelor de aducţiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda“(CL1), aferent „Pro-
iectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – 
Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020“ co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Progra-
mul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Contractul de lucrări are o valoare con-
tractată de 84.098.907,38 lei fara TVA , durata de execuţie a contractului este de 36 de 
luni, iar oferta declarată câștigătoare este HIDROCONSTRUCŢIA S.A. (Lider de asociere) – 
NORD CONFOREST S.A. (Asociat 1) – APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DE-
SIGN S.R.L. (Asociat 3)

Până în momentul de faţă, incluzând contractul menţionat mai sus (CL1), operatorul 
CAA a semnat patru contracte de lucrări (aferente municipiilor Turda şi Câmpia Turzii) şi 
unul de servicii, după cum urmează:

În data de 16.07.2018, Operatorul Regional a semnat contractul de servicii ,,Asisten-
ţa tehnică pentru supervizarea lucrarilor,, din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020“ cu Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) şi EPTISA Servicios 
de Ingineria, S.L. (Asociat) cu o valoare de 13.081.250,00 Lei fara TVA. Durata de presta-
re a serviciilor este de 78 de luni începând cu data prevăzută în ordinul administrativ de 
începere emis de către Benefi ciar. Obiectivul general îl reprezintă furnizarea de asistenţă 
tehnică către autoritatea contractantă sub forma serviciilor de supervizare și acordarea de 
sprijin de specialitate necesar pentru implementarea lucrărilor din cadrul proiectului.

În data de 31 octombrie 2018 au mai fost semnate și contractele de lucrări:

Contractul de lucrări ,,EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD“ (CL5) are o 
valoare contractată de 45.386.496,74 RON fără TVA, durata de execuţie a contractului es-
te de 37 de luni, iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea SC HIDROCONSTRUCŢIA 
S.A. (Lider de asociere) – SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat).

Contractul de lucrări „EXTINDERE ŞI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL CĂMPIA TURZII“ (CL7) are o valoare 
contractată de 67.665.588,35 RON făra TVA, Durata de execuţie a contractului: 37 de luni 
iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea SC HIDROCONSTRUCŢIA SA (Lider de aso-
ciere) – SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat).

Contractul ,,Extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă şi sistem de canaliza-
re menajeră în Municipiul Turda, Zona de Sud“(CL6), aferent „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în pe-
rioada 2014-2020“ co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infra-
structură Mare 2014-2020 a fost semnta în data de 06.05.2019. Contractul de lucrări are 
o valoare contractată de 105.685.909,65 lei, durata de execuţie a contractului este de 36 
de luni, iar oferta declarată câștigătoare este SC ACSA SA (Lider de asociere) – SC CRITE-
RIA INC SRL (Asociat 1) – OMS KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2) – AGRIAPIPE KFT (terţ 
susţinător tehnică şi profesională) – EMIT GROUP-ERCOLE MARRELI TEHNOLOGICI SRL 
(terţ susţinător fi nanciar).

Compania de Apă Arieș S.A. implementează „Proiectul regional de dezvoltare a infras-
tructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020“ 
co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020. Cu o valoare estimată de aproximativ 130,52 milioane de euro proiectul de 
investiţii reprezintă o nouă etapă semnifi cativă în cadrul extinderii și modernizării infras-
tructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din Regiunea Turda – Câm-
pia Turzii, judeţul Cluj, continuând procesul investiţional derulat prin POS Mediu 2007 – 
2013. Investiţiile propuse prin contractul de fi nanţare vizează locuitorii din 13 unităţi ad-
ministrativ-teritoriale, respectiv 2 municipii: Turda şi Câmpia Turzii şi 11 comune: Aiton, 
Călăraşi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, Ploscoş, Sănduleşti, Tureni, Trite-
nii de Jos, Viişoara, toate făcând parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa 
Văii Arieşului“

Acest proiect, aprobat de catre Comisia Europeană în data de 05.06.2019 prin Decizia 
C(2019) 4182 fi nal, va permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de a-
pă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă a 
calităţii serviciilor oferite întregii populaţii deservite. În urma implementării, prin investi-
ţiile în infrastructura de apă, se vor îndeplini cerinţele privind calitatea apei potabile, iar 
gradul de acoperire cu servicii de apă potabilă va fi  de 99,15% în toată zona deservită.

Investiţiile ce vor fi  realizate prin ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de a-
pă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020’’:

- Investiţiile în sistemul de alimentare cu apă potabilă cuprind 161,51 km de aducţi-
uni de apă reabilitare și extindere (131,20+30,31), 74,38 km reţele de apă reabilitaţi, 
121,06 km de reţele noi de apă potabilă, 24 staţii de pompare apă potabilă noi, o staţie 
de pompare apă potabilă reabilitată și un sistem SCADA.

- Investiţiile în sistemul de canalizare menajeră cuprind extinderi reţele de canalizare 
117,22 km, 48,06 km reţea de canalizare reabilitată, colectoare de transfer 13,68 km, con-
struirea a 48 staţii de pompare apă uzată noi, reabilitarea a 3 staţii de pompare apă uza-
tă, 2 staţii de epurare locale noi, 1 staţie de compostare a nămolului în Staţia de epurare 
Câmpia Turzii

Proiect co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Contact: Compania de Apă Arieş SA
Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro
Project manager: Mihaela Sârb

În timp ce lucrările 

pe mini-lotul dintre graniţa 

cu Ungaria şi Biharia, 

la nord de Oradea – capă-

tul de vest al Autostrăzii 

A3 Bucureşti-Borş, abia 

au început să prindă 

contur, vecinii de la vest 

se apropie în pas grăbit 

de graniţa cu România.

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor 

a fi nalizat procesul de evaluare 

şi a semnat contractul de fi nan-

ţare în cadrul POIM 2014-2020 

pentru Secţiunea 3C, Subsecţi-

unea 3C3 Biharia-Borş, parte a 

autostrăzii Transilvania.

Proiectul, care are o valoa-

re totală de 193.968.160 lei şi 

o fi nanţare UE de 138.417.706 

lei, după semnare a fost trans-

mis către Comisia Europeană.

În ceea ce priveşte Sub-

secţiunea 3C3 Biharia-Borş, 

stadiul fi zic al lucrărilor este 

de 67%, valoarea plăţilor efec-

tuate fi ind de 44 milioane lei 

fără TVA. Plata s-a efectuat 

din componenta de la buge-

tul de stat cu rambursare PO-

IM, după aprobarea cererii 

de fi nanţare.

„De la prima întâlnire pe 

care am avut-o cu echipa de 

la Organismul intermediar pen-

tru transport, am cerut ca pro-

cedurile să fi e derulate cu ce-

leritate şi profesionalism. Nu-

mai aşa putem să deblocăm 

toate proiectele, să asigurăm 

fi nanţarea necesară. Cei de la 

Comisia Europeană ne ajută, 

dar nu ne pot băga şi banii în 

traistă. Trebuie ca toate pro-

iectele să respecte planifi cări-

le pe care le avem în derulare 

deoarece nu ne mai permitem 

nicio întârziere. Avem deja un 

ritm de lucru mult mai bun 

decât atunci când am venit. 

Iar dovada o constituie inclu-

siv fi nanţarea pentru Subsec-

ţiunea 3C3 Biharia-Borş pe ca-

re am semnat-o şi pe care o 

trimitem la Comisia Europea-

nă” a spus Lucian Bode, mi-

nistrul Transporturilor.

Lotul 3 al Autostrăzii Borş 

– Suplacu de Barcău se întin-

de între localităţile Biharia şi 

Borş, pe o zonă de câmpie, 

până la graniţa româno-un-

gară, intersectând la nord de 

comuna Biharia drumul na-

ţional DN19 (Oradea-Satu Ma-

re). Construcţia presupune şi 

realizarea unui nod rutier, re-

spectiv nodul Biharia, cu cinci 

bretele şi trei pasaje, alături 

de alte poduri şi pasaje pes-

te DN 19, peste calea ferată 

Oradea – Satu Mare şi peste 

un drum de exploatare pes-

te autostradă.

Bani europeni pentru 
conectarea Autostrăzii 
Transilvania de Ungaria
Contractul pentru finanțarea Subsecțiunii 3C3 Biharia-Borș 
a fost transmis către Comisia Europeană
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Judecătorul clujean Cristi 

Dănileţ atrage atenţia asu-

pra faptului că tot mai mulţi 

tineri se droghează, iar dea-

lerii prosperă, deşi DIICOT 

şi BCCO se luptă cu ei şi 

destructurează în fi ecare 

lună câte o astfel de reţea.

„Este un fenomen extins. În 

Cluj-Napoca nu avem şcoală 

sau liceu curat de droguri, şi îmi 

asum ceea ce spun. Consumul 

de canabis este extins în Cluj-Na-

poca. În fi ecare şcoală avem 

consumatori de droguri, cel mai 

mic consumator de droguri, de 

la un liceu bun, are 10 ani. Co-

legii de la DIICOT şi BCCO de-

structurează lunar reţele. Cele 

două mari festivaluri ne aduc 

anual 300 de «clienţi» în tribu-

nale. Dincolo de consumul de 

canabis este consumul de pas-

tile, ecstasy în special. Tinerii 

din ziua de azi îşi comandă dro-

gurile pe internet. Au învăţat să 

îşi comande droguri acasă. Avem 

inclusiv comenzi de cocaină. 

Sunt percheziţii făcute la puşti 

şi avem cocaină ascunsă în ca-

să. Este alarmant. Această situ-

aţie o vedem zilnic din dosare-

le pe care le soluţionăm”, a de-

clarat Cristi Danileţ la emisiu-

nea Servus Cluj.

Potrivit lui Danileţ, numă-

rul dosarelor penale pentru 

consumul de droguri creşte 

alarmant în perioada Electric 

Castle şi Untold.

„300 de tineri cu vârste în-

tre 14-27 de ani sunt marii con-

sumatori de la marile festiva-

luri. Oamenii trebuie să ştie că 

în România nu este permis de 

lege să deţii un joint de canna-

bis, rişti dosar penal. Sigur că 

niciun judecător nu trimite la 

închisoare, dar dosar penal tot 

are, expertiză pe substanţa gă-

sită tot se face, plus amendă 

sau muncă în folosul comuni-

tăţii.Se afl ă într-o evidenţă pe 

mulţi ani, iar dacă va vrea să 

devină ofi ţer, judecător, procu-

ror nu va putea să ocupe ast-

fel de funcţii pentru că se ve-

rifi că tot trecutul tău de la 14 

ani”, potrivit lui Danileţ.

Reamintim că în luna au-

gust, un raport al Agenţiei Na-

ţionale Antidrog plasa jude-

ţul Cluj pe locul 2 în ţară du-

pă Bucureşti la dosare care au 

ca obiect infracţiuni de trafi c 

şi deţinere de droguri.

Potrivit Agenţiei Naţionale 

Antidrog Cluj, 1.455 de dosare 

au avut ca obiect infracţiuni de 

trafi c şi deţinere de droguri în 

2018, pe locul 2 în ţară după 

Bucureşti. Mai grav este faptul 

că fenomenul a luat amploare, 

numărul de dosare fi ind de 3,5 

ori mai mare faţă de anul 2017.

„În urmă cu un an, în mai 

2018, am atras atenţia autorită-

ţilor judeţene, celor din Consi-

liul Judeţean Cluj şi în special 

domnului Tişe să respecte «pla-

nul de acţiune» pentru imple-

mentarea Strategiei judeţene an-

tidrog în perioada 2017-2020 la 

nivelul judeţului Cluj, care avea 

ca obiective generale reducerea 

trafi cului şi consumului de dro-

guri din judeţul Cluj, cu un plan 

riguros de acţiuni, evenimente, 

termene clare, anuale, până în 

2020. Domnule Alin Tişe, care 

este stadiul strategiei antidrog a 

Clujului, pe care v-aţi asumat-o 

în 2017? Chiar trebuie să se pro-

ducă o tragedie pentru a vă tre-

zi la realitate?”, susţinea la acea 

dată deputatul PSD Nasra.

Judecător: În toate liceele din Cluj 
se consumă droguri. Cel mai mic 
consumator are 10 ani!

Parlamentarul clujean 

susţine că „bate puternic 

vântul schimbării 

la Cluj-Napoca”, asta 

după ce, în urma ultimei 

sale vizite la Spitalul 

Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj – a şap-

tea – ministrul Sănătăţii, 

Victor Costache, 

a schimbat Consiliul 

de Administraţie al unită-

ţii sanitare condusă 

de Petru Şuşca. De altfel, 

Ungureanu şi managerul 

spitalului au purtat 

un dialog aprins în faţa 

camerelor de luat vederi.

„Noi doi ne vom lămuri 

în instanţă! De acum, când 

mai veniţi aici, să mă invi-

taţi şi pe mine, să discutăm 

împreună!”, a declarat Petru 

Şuşca, invitându-l pe depu-

tatul USR să viziteze şi alte 

secţii – Oftalmologie, Der-

matologie. „Se plimbă pe aici 

şi fi lmează doar ce vrea el!”, 

a mai spus Şuşca, în faţa zi-

ariştilor. De asemenea, ma-

nagerul a precizat că există 

paturi în structura spitalu-

lui pentru „mici arşi”, recu-

noscând că nici lui nu-i plac 

saltelele insalubre de la sec-

ţia Chirurgie 2.

„Nu-mi plac, stimate 

domn, dar dacă nu există al-

te soluţii şi n-am ce face, aş 

sta (n.red. pe acele saltele)! 

Discutăm de un spital con-

struit în anii 1900. Haideţi, 

să vedem şi alte saltele. 55 

de milioane s-au investit nu-

mai în echipamente medica-

le. În 12 decembrie există o 

licitaţie de 40 de milioane, 

în 2013 nu s-a investit pen-

tru niciun echipament me-

dical pentru acest spital”, a 

mai spus Şuşca.

Ungureanu cere 
un manager apolitic

„Am lăsat dialogul ab-

surd cu domnul Şuşca, în-

că managerul acestui spital 

plin de bombe biologice, 

pentru a vedea cum arată 

tupeul în stare pură. Dom-

nul Moldovan a murit infec-

tat pe secţia Chirurgie 2 şi 

Şuşca, care se laudă că spi-

talul este pe profit, nu a 

schimbat saltelele pline de 

puroi şi secreţii. Să vă mai 

spun că medicii de pe sec-

ţii nu au mănuşi, pansamen-

te, instrumente chirurgica-

le minime, medicamente ief-

tine, Betadină. Dezastrul es-

te total”, se arată într-un 

mesaj postat pe Facebook 

de Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul afi rmă că la 

niciuna din vizitele sale ne-

anunţate în secţiile spitalu-

lui, Petru Şuşca „nu a cata-

dicsit să iasă din birou” şi să 

explice „de ce sunt atât de 

multe nereguli în spital, mi-

zerie, dezordine, incompeten-

ţă”. De asemenea, Ungurea-

nu spune că toate rapoartele 

Corpului de Control al Minis-

terului Sănătăţii confi rmă 

„ororile din acest spital”, as-

cunse publicului. Acesta l-a 

confruntat pe Şuşca şi cu nu-

mirea lui Marius Fodor ca şef 

de secţie la Chirurgie 2.

„Acest aspect se va lămu-

ri în instanţă. Atenţie, a fost 

un concurs validat de către 

Ministerul Sănătăţii şi o co-

misie de concurs din care 

nu am făcut parte. 

Domnule Ungureanu, să 

fiţi foarte atent în cuvinte-

le pe care le folosiţi!”, l-a 

somat Petru Şuşca pe par-

lamentarul clujean, care 

dezvăluie că va repeta so-

licitarea publică către Mi-

nisterul Sănătăţii, cerând 

revocarea lui Şuşcă şi nu-

mirea unui manager apoli-

tic – „fără legături cu ma-

fia medicală şi politică din 

Cluj-Napoca”.

Reamintim că prezenta-

rea publică de către depu-

tatul Emanuel Ungureanu a 

celor trei rapoarte făcute de 

Corpul de Control al minis-

trului Sănătăţii la Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

Cluj-Napoca (SCJU) a avut 

efecte: ministrul Sănătăţii, 

Victor Costache, a numit trei 

noi membri în Consiliul de 

Administraţie al instituţiei.

Cei trei noi membri ai Con-

siliului de Administraţie sunt 

Sorin Dudea, şeful Secţiei de 

Radiologie, George Dindele-

gan de la Secţia de Chirur-

gie 1 şi Simona Rednic, de 

la Reumatologie.

Ungureanu şi Şuşca, ceartă aprigă la Spitalul 
Judeţean: „Noi doi ne vom lămuri în instanţă!”
Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu şi Petru Şuşca, managerul Spitalului Judeţean de Urgență, sunt la cuțite

Petru Şuşca, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj și Emanuel Ungureanu, Deputatul USR de Cluj

EMANUEL UNGUREANU | deputat USR de Cluj

„Domnule Șușca, mie să nu-mi faceți agenda! 
Sunteți o rușine pentru oraș!“

PETRU ȘUȘCA | manager Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Cluj

„Vă mulțumesc frumos, dumneavoastră sunteți o cinste!“
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130 de familii cu o situa-

ţie materială precară, 

bătrâni singuri precum 

şi 90 de copii care locu-

iesc în inima Munţilor 

Apuseni vor primi şi în 

acest an sprijin în pragul 

sărbătorilor de Crăciun, 

din partea Asociaţiei 

CERT Transilvania.

Pentru al XI-lea an con-

secutiv, luna decembrie es-

te dedicată de către volun-

tarii CERT-Transilvania co-

lectării şi distribuirii de bu-

nuri alimentare şi nealimen-

tare pentru cei cu care soar-

ta a fost mai puţin darnică.

„Timp de o lună, vom 

aduna in cămara CERT ne-

cesarul de bunuri alimenta-

re precum făină albă, mălai, 

zahăr, orez, fasole, paste, 

fructe, ulei, conserve şi ar-

ticole de igienă , iar pentru 

cei mici, în sacul Moşului 

CERT se vor pregăti cadouri 

de Crăciun cu rechizite, jo-

curi, jucării, dulciuri şi fruc-

te. Renii 4x4 vor porni la 

drum în dimineaţa zilei de 

14 decembrie, încărcaţi cu 

bucurie şi speranţă iar acţi-

unea se va încheia dumini-

că, 15 decembrie odată cu 

livrarea ultimului pachet că-

tre benefi ciarul său”, au 

transmis membrii asociaţiei.

Detalii despre cum poţi aju-

ta aici găseşti pe pagina de 

Facebook CERT Transilvania 

şi pe cert-transilvania.ro.

CERT vrea să ajute, de Crăciun, 
130 de familii din Munții Apuseni

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Un concert caritabil 

se va organiza peste 

câteva zile pentru 

Anastasia, micuţa 

care a ajuns în comă după 

ce a fost lovită, 

în joacă, cu o piatră în cap.

În urmă cu o lună, o joa-

că nevinovată a devenit o 

luptă între viaţă şi moarte. 

Anastasia, o fetiţă frumoa-

să şi veselă, care are doar 6 

ani, a suferit un accident 

nefericit, fiind lovită în cap 

cu o piatră aruncată de un 

alt copil, în joacă.

Anastasia a stat cinci zi-

le în comă, iar acum are ne-

voie de tratamente costisi-

toare pentru a putea să îşi 

trăiască liniştită şi veselă co-

pilăria. Medicamentele nu se 

găsesc la noi în ţară, iar re-

cuperarea este costisitoare. 

Părinţii fetiţei speră însă din 

tot sufl etul că vor primi aju-

tor, astfel încât să o revadă 

pe Anastasia din nou cu zâm-

betul inocent de copil pe bu-

ze. Mulţi oameni cu sufl et 

mare i-au ajutat, iar acum, 

o mână de copii inimoşi vor 

cânta pentru ea.

Astfel, la cinema Mărăşti, 

în data de 13 decembrie, ele-

vii clubului Kids Sing, ală-

turi de grupa de dans, îi aş-

teaptă pe clujeni la un con-

cert caritabil. Intrarea se fa-

ce pe bază de donaţie, iar 

toţi bănuţii adunaţi vor mer-

ge direct către Anastasia, să 

o ajute în drumul ei lung 

spre recuperare.

„Ideea a venit de la mama 

unei eleve, fi indcă Anastasia 

e colegă de şcoală cu ea. Co-

piii chiar se implică, mă în-

treabă, îşi dau interesul. Mai 

mult ca sigur va fi  foarte mul-

tă lume. Anul trecut am mai 

organizat un concert carita-

bil şi au fost peste o sută de 

persoane şi s-au adunat în 

jur de 3.000 de lei. Anul aces-

ta cred că se va umple sa-

la”, a spus Ioana Nadia Mol-

dovan, profesoara elevilor 

de la clubul Kids Sing.

Starea Anastasiei s-a îm-

bunătăţit considerabil în ul-

tima lună, iar părinţii îşi do-

resc din tot sufl etul să ajun-

gă la o recuperare comple-

tă. Drumul însă este lung.

„Evoluează. Face terapie. 

Se îmbunătăţeşte, a început 

să vadă. Nu vedea aproape 

deloc. Mâna şi piciorul de 

pe partea dreaptă nu pot fi 

folosite. A început să vor-

bească, însă o face cu o vo-

ce alienată. Sperăm totuşi 

la o recuperare totală. As-

ta este dorinţa noastră. În-

să este prematur să ştim ce 

va fi. Anastasia face kine-

toterapie, logopedie, masaj, 

hidrokinetoterapie”, a ex-

plicat Manuela Gheorghiu, 

mama fetiţei.

Concert caritabil 
pentru Anastasia
Fetița lovită în cap cu o piatră are nevoie de ajutor
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Daniel Buda, europarla-

mentar PNL/PPE: 

Stabilirea unui raport 

între prețul la poarta 

fermei și prețul de la 

raft, o necesitate pentru 

supraviețuirea fermieri-

lor pe piață! Este inadmi-

sibil ca prețul la poarta 

fermei să fi e de 1,5 lei 

litru de lapte, iar pe raft 

să îl găsim la 5-6 lei!

În cadrul Comisiei de Agri-

cultură şi Dezvoltare Rurală, 

al cărei vicepreşedinte sunt, 

a avut loc examinarea pro-

iectului de aviz privind Poli-

tica în domeniul concuren-

ţei. În calitate de raportor din 

partea Grupului PPE, am sub-

liniat nevoia unei corelări în-

tre preţul de producţie şi pre-

ţul de vânzare. Din păcate, 

de foarte multe ori, există si-

tuaţii în care fermierii sunt 

nevoiţi să îşi vândă sub pre-

ţul de producţie produsele, 

ceea ce le creează difi cultăţi 

majore de a rămâne mai de-

parte pe piaţă.

Iată intervenţia mea:

Subliniez importanţa stu-

diului privind organizaţiile de 

producători. Constatăm că gra-

dul de organizare este diferit 

în funcţie de statul membru. 

Studiul scoate în evidenţa fap-

tul că principalul motiv pentru 

constituirea grupurilor de pro-

ducători este acela pentru a-şi 

întări poziţia producătorilor în 

lanţul de aprovizionare şi a a-

sigura în acelaşi timp accesul 

pe anumite pieţe.

În discuţiile cu fermierii, a-

tât din Belgia, cât şi din Româ-

nia sau alte state, mi-a atras 

atenţia un aspect legat de pre-

ţuri. Aceştia mi-au spus că pre-

ţurile sunt aproximativ aceleaşi 

pe care le primesc la poarta fer-

mieri din ultimii 20 de ani, dar 

preţul produsului la raft a cu-

noscut o creştere semnifi cativă.

Sprijinul acordat prin PAC 

este de a asigura viabilitatea 

fermelor şi ajuta fermierii să 

producă hrană de calitate şi 

la preţuri rezonabile, iar fer-

mierii şi consumatorii euro-

peni nu ar trebui să fi e cei ca-

re plătesc preţul mişcărilor pe 

piaţă. În acelaşi timp însă, ve-

dem că fermierii sunt cea mai 

expusă şi vulnerabilă verigă 

din lanţul de aprovizionare 

cu alimente. Pentru a face fa-

ţă politicilor concurenţiale, ar 

trebui stabilite măsuri de pia-

ţă, care să menţină un raport 

între preţul la poarta fermei 

şi preţul de la raft. Este inad-

misibil ca preţul la poarta fer-

mei să fi e de 1,5 lei litru de 

lapte, iar pe raft să îl găsim 

la 5-6 lei. De asemenea, nu 

este posibil ca preţul la kilo-

gramul de carne în viu să fi e 

8-9 lei, iar preţul la raft să fi e 

de 35-40 de lei.

Directiva privind practici-

le concurenţiale neloiale joa-

că evident un rol important 

în consolidarea poziţiei acto-

rilor din lanţul de aprovizio-

nare. Implementarea directi-

vei va contribui la reducerea 

dezechilibrelor între opera-

tori, indiferent de dimensiu-

nea acestora şi va crea con-

diţii concurenţiale egale.

În viitor, va trebui să avem 

o abordare diferită cu privi-

re la preţuri, respectiv să 

avem în vedere preţul cel mai 

adaptat pieţei, în care se va 

ţine cont de elemente pre-

cum calitatea, inovaţia, im-

pactul social şi evident, cel 

asupra mediului. Aş conclu-

ziona referindu-mă la nevo-

ia unei corelări între preţul 

de producţie şi preţul de vân-

zare. Din păcate, de foarte 

multe ori, există situaţii în 

care fermierii sunt nevoiţi să 

îşi vândă sub preţul de pro-

ducţie produsele, ceea ce le 

creează difi cultăţi majore de 

a rămâne mai departe pe pia-

ţă. Mulţumesc.

Raportoare pentru aviz, 

Isabel Carvalhais, a sublini-

at următoarele idei: „Politi-

ca de concurenţă trebuie să 

permită urmărirea obiective-

lor politicii agricole. Este im-

portant să ne asigurăm că 

politica de concurenţă con-

tribuie la consolidarea pozi-

ţiei agricultorilor garantând 

rezultate corecte pentru con-

sumatori şi producători. Ino-

vaţia şi digitalizarea agricul-

turii vor juca roluri funda-

mentale pentru a asigura că 

niciun agricultor nu rămâne 

în urmă. Eu voi încerca să 

subliniez unele puncte rele-

vante. Unul dintre acesta a-

re legătură cu organizaţiile 

de producători şi asociaţiile. 

Vreau să salut studiul Comi-

siei privind uleiul de măsli-

ne, carnea de vită. Va fi  im-

portant să luptăm pentru con-

solidarea echilibrului dintre 

actorii lanţului alimentar. Co-

misia trebuie să analizeze 

impactul privind alianţele de 

cumpărători. Există indicii că 

există efecte negative care au 

dus deja la anchete.”

Material publicat cu spri-
jinul Grupului PPE. Daniel 
Buda, vicepreşedinte al Co-
misiei de Agricultură şi Dez-
voltare Rurală din Parlamen-
tul European

Inadmisibil! Un litru de lapte costă la poarta fermei 1,5 lei, iar în magazine 6!

Camera Deputaţilor a 

votat modifi carea codului 

fi scal. Parlamentarii au 

decis, cu 280 pro şi unul 

singur împotriva, 

eliminarea supraaccizei.

Anunţul cu privire la eli-

minarea supraaccizei pentru 

combustibil a fost făcut pe re-

ţelele de socializare de către 

un deputat PNL.

„Victorie la votul fi nal din 

Camera Deputaţilor! Preţul 

carburanţilor se va ieftini la 

începutul lui 2020 pentru că 

supraacciza a fost eliminată! 

Am reuşit să eliminăm o mă-

sură care a făcut viaţa amară 

multora dintre dumneavoas-

tră. Astăzi a fost votul deci-

siv în plenul Camerei Depu-

taţilor. Cu majoritate de vo-

turi, Camera a adoptat propu-

nerea noastră legislativă de 

eliminare a supraaccizei la 

carburanţi. Consecinţa va fi  

că, de la începutul anului vi-

itor, benzina şi motorina se 

vor ieftini. Aşa cum s-au ief-

tinit şi după prima eliminare 

a supraaccizei, în perioada ia-

nuarie-august 2017. Amin-

tiţi-vă că în iulie 2017, fără 

supraacciză, preţurile la ben-

zină şi motorină erau printre 

cele mai ieftine din Uniunea 

Europeană. Prin urmare, nu 

sunt niciun fel de motive să 

fi e altfel după o nouă elimi-

nare a supraaccizei. Este o 

măsură reparatorie, în respec-

tul românilor. Măsură pentru 

creşterea încrederii cetăteni-

lor în stat, pentru creşterea 

nivelului de trai şi a econo-

miei. Mulţumesc domnului 

Ludovic Orban, preşedintele 

PNL şi premierul României, 

colegilor din PNL care au sus-

ţinut această iniţiativă care 

este şi parte din programul 

nostru de guvernare”, a de-

clarat omul politic.

Comisia pentru buget a Ca-

merei Deputaţilor a adoptat, 

marţi, un raport favorabil de 

adoptare a proiectului de le-

ge care elimină supraaciza pe 

carburanţi.

Proiectul de lege vizea-

ză modificarea Codului Fis-

cal prin eliminarea, de la 1 

ianuarie 2020, a supraacci-

zei la carburanţi şi a suprai-

mpozitării contractelor 

part-time.

Prețul carburanților 
se va modifica din 2020

Ministerul Transporturilor 

a transmis către Comisia 

Europeană contracte de 

fi nanţare, în cadrul POIM 

2014-2020, în valoare 

de 160 milioane de euro.

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunica-

ţiilor, prin Direcţia Generală 

Organismul Intermediar pen-

tru Transport a fi nalizat pro-

cesul de evaluare şi a sem-

nat contractele de fi nanţare 

în cadrul POIM 2014-2020 

pentru o serie de proiecte ca-

re contribuie la atingerea ţin-

telor de absorbţie aferente 

anului 2019, potrivit unui co-

municat publicat pe pagina 

ofi cială a ministerului.

Pe lângă proiectul major 

de realizare a centurii de oco-

lire a municipiului Bacău, la 

profi l de autostradă (aproa-

pe 970 mil. lei, din care con-

tribuţia UE este de aproape 

690 mil. lei), respectiv pro-

iectul „Amenajarea punctu-

lui internaţional de trecere 

a frontierei de stat româ-

no-ucrainene în regim de bac 

între localităţile Isaccea-Ori-

lovka”, în sectorul naval 

(6.89 mil. lei, din care con-

tribuţia UE este de 4.65 mil. 

lei), pe masa Comisiei Euro-

pene va ajunge şi un proiect 

ce vizează Clujul.

Astfel, în sectorul feroviar, a 

fost semnat contractul de fi nan-

ţare aferent proiectului „Reabili-

tare poduri, podeţe şi tuneluri 

de cale ferată Cluj”, în valoare 

totală de 62.534.057 RON (cca. 

13. 1 mil. euro), din care fi nan-

ţarea UE este de 38.330.345 RON 

(cca. 8 mil. euro). Proiectul vi-

zează reabilitarea structurilor de 

cale ferată aparţinând Regiona-

lei de cale ferată Cluj, „contribu-

ind astfel la creşterea vitezei de 

circulaţie a trenurilor precum şi 

la sporirea gradului de siguran-

ţă a transportului pe calea fera-

tă”, transmite ministerul.

„Prin semnarea acestor con-

tracte de fi nanţare, Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, prin Direcţia Ge-

nerală Organismul Intermediar 

pentru Transport, a creat posibi-

litatea rambursării din fonduri 

europene a cheltuielilor efectu-

ate până în acest moment în ca-

drul acestor proiecte, cheltuieli 

în valoare de aprox. 160 mil. eu-

ro”, se arată în comunicatul Mi-

nisterului Transporturilor.

Vă reamintim că, potrivit ana-

lizelor efectuate de Asociaţia 

Pro Infrastructură, pe ruta Dej 

– Cluj-Napoca, viteza de circu-

laţie a trenurilor este redusă de 

la 120 km/h la 50 pe un fi r, re-

spectiv 70 pe celălalt. De altfel, 

în unele zone ale ţării, încă 

există anumite tronsoane pe 

care se circulă mai rău ca 

acum 80 de ani, în 1939, când 

trenurile „prindeau” 110 km/h.

Lucrări de 13 mil. €
la Regionala CFR Cluj
Podurile și tunelurile vor fi modernizate (și) din bani europeni

Proiectul din sectorul feroviar vizează reabilitarea structurilor de cale ferată aparținând Regionalei CFR Cluj
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7 decembrie 2019
între orele 18:00 – 00:40
INTRAREA LIBERĂ, în 

limita locurilor disponibile
Teatrul Naţional din 

Cluj-Napoca a fost inau-

gurat în data de 1 decem-

brie 1919. Astfel, 

Naţionalul clujean împli-

neşte în aceste zile 100 de 

ani de existenţă. 

Sărbătoarea centenarului 

a început pe 3 decembrie 

2019 şi se încheie sâmbă-

tă, 7 decembrie 2019, 

cu o ediţie specială a eve-

nimentului nostru anual: 

Noaptea Porţilor Deschise.

Noaptea porţilor deschi-
se revine cu un program foar-

te bogat şi divers şi cu invita-

ţia de a ne bucura împreună 

de momentele artistice de ex-

cepţie pe care vi le dedicăm.

Veţi avea astfel ocazia să 

urcaţi pe scena Teatrului Na-

ţional şi să învăţaţi paşi de 

tango şi de swing, în cadrul 

atelierului care va fi  susţi-

nut de Dina Pop. Evenimen-

tele de la scena mare vor 

continua cu o întâlnire cu 

Tudor Giurgiu, fondatorul şi 

preşedintele TIFF – Transil-

vania Film Festival. Cu oca-

zia aniversării centenarului 

Teatrului Naţional, clujea-

nul Tudor Giurgiu va vorbi 

Despre teatru şi fi lm, des-

pre primele sale întâlniri cu 

teatrul şi despre rolul pe ca-

re le-au jucat aceste experi-

enţe în cariera cinematogra-

fi că pe care a urmat-o.

Acest moment va fi ur-

mat de Cabina de film, prin 

care îi invităm pe spectato-

rii noştri să urmărească pro-

iecţia unui film realizat tot 

cu spectatori! Cei care au 

intrat în cabina de film in-

stalată în cadrul evenimen-

tul Ziua Porţilor Deschise 

din 27 martie 2019 au răs-

puns la o serie de întrebări, 

au fost filmaţi, iar rezulta-

tul proiectului nostru, ajuns 

acum la a cincea ediţie, va 

putea fi vizionat la Noap-

tea Porţilor Deschise.

Devenit un moment de tra-

diţie în cadrul evenimentului 

nostru, vă invităm şi în acest 

an la o sesiune de întrebări şi 

răspunsuri cu actori ai Teatru-

lui Naţional din Cluj-Napoca, 

dar într-o formulă inedită: Ac-

torii se întreabă. Ce înseam-

nă acest lucru? Nu numai că 

veţi avea ocazia să intraţi în 

dialog cu actorii Adrian Cu-

cu, Cătălin Herlo, Radu Lăr-

geanu şi Miron Maxim, dar 

aceştia vor răspunde şi unor 

întrebări încuietoare formula-

te de către colegii şi colegele 

lor de trupă, cu ajutorul mo-

deratorului momentului: co-

legul nostru Dragoş Pop.

Noaptea se va bucura şi 

de prezenţa muzicală a Adei 

Milea, într-un Concert'n 4 
susţinut alături de Bobo 

Burlăcianu şi actorii tea-

trului nostru, Anca Hanu 

şi Cristian Rigman. În în-

cheierea serii, vă invităm 

să vedeţi sau să revedeţi 

spectacolul-concert de ma-

re succes Chiritza în con-
cert după Vasile Alecsanri 

şi Matei Millo, în concep-

tul Adei Milea.

Ca în fi ecare an, eveni-

mentele vor fi  numeroase şi 

se vor desfăşura şi în foaie-

rele teatrului. Astfel, vă invi-

tăm să asistaţi la Dialogul căr-

ţilor dedicate Teatrului Naţi-

onal având-o ca invitată pe 

Florica Ichim, preşedinte al 

Fundaţiei Culturale „Camil 

Petrescu“ cu care vom po-

vesti despre marile fi guri ale 

artei teatrale clujene, care au 

făcut istorie şi cărora li s-au 

consacrat nu numai articole 

şi studii ci şi cărţi şi albume: 

Anton Tauf, Vlad Mugur, Şte-

fan Braborescu, Ileana Plos-

caru, Liviu Ciulei şi mulţi al-

ţii. Tot în cadrul acestei în-

tâlniri se va lansa numărul 

proaspăt apărut al revistei 

Teatrul azi, care cuprinde o 

secţiune consistentă de 100 

de pagini dedicate centena-

rului instituţiei noastre. Re-

vista se va putea cumpăra la 

librăria Librarium în foaie-

rul Teatrului.

A devenit deja tradiţie ca 

la acest eveniment să se 

picteze globuri, fapt ce în-

cântă nu doar copiii, ci şi 

un mare număr de adulţi! 

Atelierul va fi deschis şi în 

acest an, la foaierul de rang 

III, care se va transforma 

în întregime într-o zonă de 

creaţie, găzduind şi un ate-

lier de desen precum şi unul 

de pictură pe pietre.

Copiii şi părinţii sunt aş-

teptaţi şi la un atelier de cre-

at păpuşi, susţinut de colegii 

de la REACTOR, şi la o întâl-

nire specială cu Bianca Me-

reuţă, în cadrul atelierului de 

lectură Ce este un copil?
Pe întreaga durată a eve-

nimentului veţi putea admi-

ra expoziţia Plimbări prin-
tr-un secol de teatru clu-
jean, în cadrul căreia sunt 

expuse fotografi i şi docu-

mente din arhiva Teatrului 

Naţional Cluj-Napoca, pre-

cum şi desene realizate de 

elevi din Cluj, inspirate de 

teatrul nostru şi de aniver-

sarea a 100 de ani de exis-

tenţă în limba română.

Nu vor lipsi nici în acest 

an bogatul şi variatul Târg 

de Crăciun şi Librăria Book 

Corner Librarium. Şi, la fel 

ca în fiecare an, ne bucu-

răm de faptul că şi această 

ediţie are o dimensiune ca-

ritabilă. Alături de studen-

ţii de la OSUBB, în cadrul 

Campaniei de Crăciun de-

rulate de aceştia, vă invi-

tăm să aduceţi jucăriile în 

stare bună, de care nu mai 

aveţi nevoie, şi să le donaţi 

în cutiile care vor fi speci-

al amenajate în foaierul tea-

trului. Jucăriile care se vor 

aduna vor fi donate copii-

lor aflaţi în dificultate.

Intrarea este liberă, în li-

mita locurilor disponibile!

Vă invităm cu drag să ne 

bucurăm împreună de ziua 

care încheie săptămâna ani-

versară 100 de ani de teatru 
în limba română pe scena 
Teatrului Naţional din 
Cluj-Napoca.

Programul evenimentului 
Noaptea Porţilor Deschise

Sala mare
18:00-19:50

TANGO ŞI SWING
Atelier de dans susţinut de 

Dina Pop (Napoca Westies)

20:00-20:40

DESPRE TEATRU ŞI FILM 
cu Tudor Giurgiu

20:50-21:20

CABINA DE FILM
Proiecţia fi lmului realizat 

la Ziua Porţilor Deschise 2019

21:30-22:20

CONCERT’N 4
CU Ada Milea, Bobo Bur-

lăcianu, Anca Hanu şi Cris-

tian Rigman

22:30-23:20

ACTORII SE ÎNTREABĂ
Sesiune de întrebări şi răs-

punsuri cu actorii Teatrului 

Naţional Cluj-Napoca:

Adrian Cucu, Cătălin Herlo, 

Radu Lărgeanu, Miron Maxim

Moderator: Dragoş Pop

23:30-00:40

CHIRITZA ÎN CONCERT
Spectacol-concert de Ada 

Milea

Foaier parter
18:00-00:40

Campania de Crăciun

OSUBB

18:00-22:00

Librăria Book Corner LI-

BRARIUM

19:00- 19:50

DIALOGUL CĂRŢILOR 
DEDICATE TEATRULUI NA-
ŢIONAL

invitat Florica Ichim, pre-

şedinte Fundaţia Culturală 

„Camil Petrescu“

Foaier rang II
EXPOZIŢIE Plimbări prin-

tr-un secol de teatru clujean
TÂRG DE CRĂCIUN
MÂNDRA CHIC
Straie, textile de casă şi ca-

douri handmade

RONAART
accesorii şi obiecte deco-

rative din lână

CHIRAMÓ
bijuterii din hârtie

VIVI Contemporary Jewelry
bijuterii de argint originale

DEVLA Accessories
accesorii create din taste 

de calculator, dischete şi al-

te componente electronice

COFETĂRIA FRIANDISE
artizan al gustului

FLOAREA TA
atelier de design fl oral

ZSAZSA NOTEBOOK
caiete de notiţe, agende, 

felicitări şi jucării de pluş

CODRIA
ornamente din lemn

Foaier rang II dreapta
18:30-19:30

CE ESTE UN COPIL?
Atelier de lectură cu Bian-

ca Mereuţă
Foaier rang II stânga
18:30- 19:30

PĂPUŞA
Atelier de creaţie pentru 

copii (MiniReactor)

Foaier, Rang III
18:00-21:00

ZONA DE CREAŢIE
Pictură pe globuri cu Ilin-

ca şi Dora Baba

Atelier de pictură pe pie-

tre, cu Iulia Huiculescu

Atelier de desen pentru 

toate vârstele

Noaptea porților deschise la Teatrul Național Cluj-Napoca

PUBLICITATE

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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Târgul de Crăciun Turda 2019
5 – 31 Decembrie

Primăria Municipiului Turda vă invită cu drag la o nouă ediție a 
Târgului de Crăciun!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Primăria Municipiului Turda dă startul unei noi ediții a Târgului de Crăciun! În perioada 5 – 31 decembrie, Parcul Central se va transforma din nou într-
un tărâm de poveste. 

Deschiderea ofi cială va avea loc joi, 5 decembrie, începând cu ora 16.30. Programul cuprinde un show spectaculos de lasere, aprinderea iluminatului de sărbători din Parcul Central 
și deschiderea patinoarului. Invitații speciali care vor interpreta pe scena Târgului de Crăciun sunt TRUPA 6TEEN și formația Mihai Vodă. De asemenea, copiii se vor întâlni cu Moș Ni-
colae și spiridușii săi! Toți copilașii vor avea parte de multe surprize și vor primi cadouri de la moș, dacă au fost cuminți! 

Căsuțele vor fi  îmbelșugate și în acest an cu bunătăți din partea producătorilor locali care vă vor întâmpina cu dulciuri, vin fi ert, decorațiuni, turtă dulce și multe alte bucate tradiționale 
de sărbători. Căsuța lui Moș Crăciun va găzdui în perioada 5 - 31 decembrie numeroase activități dedicate celor mici, alături de personaje de poveste.

În data de 21 decembrie vă invităm să participați la un concert extraordinar susținut de Ducu Bertzi, iar la trecerea dintre ani, am pregătit un program de REVELION în aer liber, în 
Piața 1 decembrie 1918, plin de surprize! Urmăriți programul complet al evenimentelor și nu ratați frumoasele momente pe care vi le-am pregătit!

PROGRAMUL COMPLET – TÂRGUL DE CRĂCIUN TURDA 2019

Ora Locație Eveniment

   

16:00 Parcul Central
Patinoar

DESCHIDEREA PATINOARULUI

16:30 Parcul Central
Scenă

Clubul de dans sportiv POTAISSA

16:45 Parcul Central
Scenă

Clubul de canto ARIA
Colinde

17:00 Parcul Central
Scenă

Recital de colinde: Rebeca Găină, Alexia Șuteu, 
Denisa Deac, Maria Saroși

17:15 Parcul Central
Scenă

SHOW DE LASERE

17:30 Parcul Central
Scenă

Aprinderea luminilor festive în Parcul Central

17:35 Parcul Central
Scenă

Colindăm cu formația MIHAI VODĂ

17:50 Parcul Central
Scenă

INVITAȚI SPECIALI - TRUPA 6TEEN

18:20 Parcul Central
Scenă

MOȘ NICOLAE ȘI SPIRIDUȘII

Time Location Event

16:00 Parcul Central
Căsuța lui Moș Crăciun

Atelier recreativ artă plastică

17:00 Parcul Central
Căsuța lui Moș Crăciun

Atelier recreativ decorațiuni pe 
globuri

18:00 Parcul Central
Căsuța lui Moș Crăciun

Spectacol de teatru pentru 
copii
TEATRUL AURELIU MANEA

SĂMBĂTĂ, 7 DECEMBRIEJOI, 5 DECEMBRIE

SĂMBĂTĂ, 21 DECEMBRIE

REVELION în aer liber - 31 DECEMBRIE

ALTE INFORMAȚII UTILE

15:00 Parcul Central
Căsuța lui Moș Crăciun

Atelier recreativ decoratiuni lucrate manual
Centrul Sfanta Irina

15:30 Parcul Central
Căsuța lui Moș Crăciun

Povesti citite la gura sobei
Centrul Sfanta Irina

16:00 Parcul Central
Căsuța lui Moș Crăciun

Atelier recreativ artă plastică

17:00 Parcul Central
Scena

Proiectul Atinge un Sufl et
Centrul Sfanta Irina

17:00 Parcul Central
Căsuța lui Moș Crăciun

Atelier recreativ scrisoare catre Mos Craciun

18:00 Parcul Central
Căsuța lui Moș Crăciun

Spectacol de teatru pentru copii
TEATRUL AURELIU MANEA

SĂMBĂTĂ, 14 DECEMBRIE

16:30 Parcul Central
Scenă

Spectacol Obiceiuri și tradiții de iarnă
Casa de Cultură Turda și Grupul Tradiții Turdene - 
Centrul de Zi

17:30 Parcul Central
Scenă

CONCERT DE COLINDE DUCU BERTZI

18:30 Parcul Central
Scenă

SPECTACOL DE IARNĂ ELLA BELLA

19:00 Parcul Central
Scenă

MOȘ CRĂCIUN ȘI ELFII

21:40 Platoul din fața Primăriei 
Turda

CONCERT DJ PROJECT

22:15 Platoul din fața Primăriei 
Turda

CONCERT OANA VENȚEL

22:45 Platoul din fața Primăriei 
Turda

TRADIȚII DE ANUL NOU

23:15 Platoul din fața Primăriei 
Turda

CONCERT DATINA

0:00 Platoul din fața Primăriei 
Turda și Parcul Tei Zona 
Tineretului Oprișani

FOCUL DE ARTIFICII ȘI PRIMUL PAHAR DE 
ȘAMPANIE 2020

Va fi  gratuit accesul pe gheață în data de 5 si 21 decembrie la Patinoar

În premieră Cinema 7D

Parc de distracții pentru copii (carusel, trenuleț, avioane, trambulină)

Târg de meșteșugari cu produse tradiționale și artizanat

În premieră mașinuța fermecată

Cana de fericire 20 - 22 decembrie - by Rotaract

Centrul Ratiu pentru Democratie si Fabrica de Timp Liber va avea un stand în 
cadrul Căsuței lui Moș Crăciun unde puteți afl a mai multe despre proiectele pe 
care aceste organizații le desfășoară.

www.monitorulcj.ro
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în suprafaţa 
de 50 mp, zona VIVO (Polus). In-
formaţii suplimentare la telefon 
la 0775-139542. (7.14)

¤ Vând apartamet cu 3 camere, în 
Florești, str. Stejarului, decoman-
dat, parter înalt, balcon, fi nisat, 
mobilat, parcare, zonă super ame-
najată, preţ 53000 euro. Merită vă-
zut! Informaţii la tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 92.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ 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 su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
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 co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. Giu-
seppe Verdi, cartier Iris, preţ 8 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, cup-
tor cu microunde. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

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

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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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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APARTAMENTE

¤ 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.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi 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.

¤ 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

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

¤ 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 suplimenta-
re la telefon 0740-252139.

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

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

ELECTRO

¤Vând hotă electrică, în stare 
bună de funcționare. Preț nego-
ciabil. Informații suplimentare la 
tel. 0741-028813. (2.7)

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

¤ 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, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând 4 sobe: două de teracotă, 
puțin folosite, preț 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler  la 1700 
RON, sobă de gătiti și încălzit, preț 
150 RON. Pentru informații sunați 
la telefon 0264-260226. (2.9)

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcționare, cu arzător cu tot două 
sobe, preț foarte bun, negociabil. 
Informații la tel. 0749-974302. (2.7)

¤ Vând centrală termică ARISTON, 
seria BF, cu boiler inclus, pentru pie-
se de schimb. Informații suplimenta-
re la telefon 0728-943350. (2.7)

¤ Vând centrală ELECTROLUX pentru 
încălzit apă, în stare de funcționare, 
preț foarte bun. Pentru informații 
sunați la 0749-974302. (2.7)

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foarte 
puțin folosite, preț 250 RON/buc, 
o soba cu plită și ler la prețul de 
150 RON și o sobă pentru gătit și 
încălzit, preț 100 RON. Informații 
la tel. 0264-260226. (2.7)

¤ Vând urgent cuptor electric nou, 
rusesc, la preţ foarte bun. Infor-
maţii la tel. 0735-176040. (4.7)

¤ Vând plită cu 4 ochiuri, pe 
gaz, în stare foarte bună. Detalii 
la telefon 0727-073607. (4.7)

¤ Vând reșou electric nou, ma-
re, făcut la comandă și robot de 
bucătărie, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preț negociabil. Pen-
tru informații suplimentare sunați 
la tel. 0741-028813. (2.7)

¤ Vând canapea extensibilă de 
două persoane și  două fotolii. 
Relaţii suplimentare la tel. 0754-
300728. (2.7)

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
â 205 cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt idea-
le pentru agenţii de turism, agen-
ţie imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite mă-
rimi de creștere și pătuț copii cu 
2 sertare.  Inf. la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând nucă în coajă, preț 8 
RON/kg și miez de nucă la prețul 
de 25 RON/kg, producție 2019, a 
fost recoltată din zonă nepoluată, 
produs bio. Informații la tel. 
0744-955625. (2.7)

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informații suplimentare la telefon 
0745-265436. (2.7)

¤ Vând nucă în coajă, preț 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producție 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (2.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
bărbați, scurte și lungi (neagră, 

nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 brațe, 
3 brațe și un braț, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preț ne-
gociabil. Informații suplimentare 
la telefon 0740-401019. (2.7)

¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informații 
sunați la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând URGENT o saltea de 2 
persoane, în stare foarte bună, 2 
perne cu pene, mochetă de co-
loare albastră cu dim. 2 x 1,50 
m, un dulap de depozitare textile 
cu fermoar, cu cadru metalic, la 
preţuri foarte bune. Informaţii la 
tel. 0735-176040. (4.7)

MESAJ

UN MESAJ SIMPLU 
DIN BIBLIE

Vă așteptăm duminica 24 
noiembrie, 1 și 8 decembrie, 

orele 17-18, la 
locația din Bd. 21 Decembrie 

1989, nr. 36, cam 5.
Intrarea este liberă. 

Tel. 0721-433.040. (11.15)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc domn, 
zodia berbec, cetățean străin. 
Eu, fără obligații, blondă, cu 
aspect fizic, doresc relație se-
rioasă. Aștept telefon la 
0775-139542 sau la adresa 
de e-mail: zselenszki@ya-
hoo.com. (2.5)

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează
personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 
sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

SecondTex angajează
vânzătoare

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

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. ILIE CONSTRUCŢII S.R.L. 
cu sediul în Cluj Napoca str Mihai Veliciu nr 21 judeţul 
Cluj, Număr de ordine în Registrul Comerţului 
J12/4439/2008 C.U.I. 24707581 că s-a deschis procedura 
generală a insolventei împotriva acesteia potrivit sentinţei 
comerciale din data de 28.11.2019 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 924/1285/2019.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii 
7 zile de la data notifi cării; depunere declaraţii de creanţă 
09.01.2020; tabel preliminar 27.01.2020; contestaţii la 
tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminar în BPI; tabel defi nitiv și soluţionare eventuale 
contestaţii 20.02.2020.

Ședinţa adunării creditorilor: 31.01.2020 ora 12.30, 
la sediul administratorului judiciar provizoriu, Cluj-Napoca, 
Aleea Bizusa nr. 1, Judeţul Cluj.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar 
provizoriu Curta Eva, tel. 0722-310693, email: eva.curta@
yahoo.com. 



joi, 5 decembrie 2019 | monitorulcj.ro   11

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC Airliquide 
Romania SRL anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul, Staţie de 
Îmbuteliere Gaze industriale din Localitatea Cluj-Napoca, 
str. Cantonului, nr. 9B.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

TOMOIAG MIHAI, în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
cu Horărârea de Guvern nr. 1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru planul „Elaborare plan urbanistic 
zonal în condiţiile Legii nr. 350/2001 modifi cată şi actualizată 
(se va vedea pct.4)“, propus pentru a fi  amplasat în județul 
Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99 și la sediul titularului proiectantului 
începând cu data de 05.12.2019, între orele 9:00-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 23.12.2019, la Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, 
cod 40609, fax 0264412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro, după următorul program: luni - joi între orele 09:00 - 
14:00, vineri între orele 9:00 - 12:00.”

CONVOCATOR

CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE 
EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

LIFE IS HARD S.A.

În conformitate cu prevederile Art 117^1 Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modifi cările și completările 
ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente fi nanciare și operaţiuni 
de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă,

Consiliul de Administraţie al Societăţii LIFE IS HARD – S.A., persoană juridică română înfi inţată și funcţionând 
în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Ofi ciul Registrului Comerţului sub nr. J12/1403/2004, cod de înregistrare 
fi scală RO16336490, cu sediul în Florești, Strada Avram Iancu nr. 500, judeţul Cluj, (denumită în continuare „Societatea”), 
completează:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR Societăţii, convocată pentru data 
de 23.12.2019, ora 10.00, la sediul societăţii din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, judeţul Cluj, sala “Aquarium”, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi la sfârșitul zilei de 10.12.2019 (data de referinţă) în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul 

Central S.A., astfel încât noua ORDINE DE ZI va fi  următoarea: 

1) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administraţie, cât și a Directorului General al Societăţii, sa reprezinte 
separat Societatea, cu drept de semnătură unică pentru depunerea, ridicarea și semnarea (scriptică și electronică) a:

• cererii de fi nanţare, planului de afaceri, a tuturor anexelor acestora, a răspunsurilor pentru solicitările de clarifi cări, oricăror 
altor documente nespecifi cate, dar necesare pentru accesarea de fonduri nerambursabile cu fi nanţare europeană prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 – titlu proiect “Creșterea competitivităţii companiei Life is Hard S.A. prin achiziţia de module 
software destinate medicilor, clinicilor și pacienţilor”, la o valoare totală maximă a proiectului de 2 milioane euro (echivalent 
lei, curs BNR din data plăţii), cu o cotă maximă de cofi nanţare de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile;

• răspunsurilor la solicitările de clarifi cări, contractului de fi nanţare, documentelor aferente procedurilor de achiziţii, 
contractelor comerciale care derivă din contractarea și implementarea proiectului, ordinelor / dispoziţiilor de plată derivate 
din contractul de fi nanţare și contractele comerciale încheiate pentru implementarea proiectului, cererilor de plată / 
rambursare și a anexelor aferente, rapoartelor de progres, oricăror altor documente nespecifi cate, dar necesare pentru 
buna implementare a proiectului fi nanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – titlu proiect “Modele 
computaţionale bazate pe big data și analiză predictivă a datelor pentru optimizarea și automatizarea distribuţiei de 
produse de asigurare prin platforma 24Broker.ro”, la o valoare totala maxima a contractului de 3.150.000 euro (echivalent 
lei, curs BNR din data plăţii) cu o cotă maximă de cofi nanţare de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile;

2) Aprobarea emiterii de către Societate de obligaţiuni corporative convertibile, negarantate, având atașată o opţiune 
de răscumpărare anticipată din partea Societăţii („call option”).

Obligaţiunile vor fi  oferite iniţial spre subscriere acţionarilor înregistraţi la Data de înregistrare stabilită de AGEA, conform 
dreptului de preferinţă al acestora prevăzut de art. 2161 din Legea 31/1990. Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă 
va fi  stabilită prin prospectul de emisiune.

Obligaţiunile vor fi  emise în RON, urmând a avea o scadenţă de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rată 
anuală a dobânzii de maximum 9%/an, valoarea totală maximă de emisiune fi ind echivalentul a 1.000.000 (un milion 
de euro) EUR la cursul BNR EUR/RON de la data adoptării AGEA.

Dreptul de conversie va putea fi  exercitat în trimestrul 11 calculat de la data emiterii obligaţiunilor, în condiţiile stabilite 
prin prospectul de emisiune, preţul de conversie urmând a fi  egal cu media ponderată a preţului acţiunilor din cadrul 
tranzacţiilor efectuate pe piaţa Aero a BVB, pe care sunt tranzacţionate acţiunile Societăţii, din ultimul an anterior conversiei 
la care se va aplica o reducere de maxim 15%. Obligaţiunile vor putea fi  convertite în acţiuni în limita unui plafon de maxim 
15% din capitalul social al Societăţii de la data conversiei.

În măsura în care, în urma exercitării dreptului de conversie, ar trebui emise acţiuni reprezentând mai mult de 15% din 
capitalul social al Societăţii de la data conversiei, Societatea va emite acţiuni în limita a maxim 15% din capitalul social al 
Societăţii de la data conversiei, acestea urmând a fi  distribuite proporţional celor care și-au exercitat dreptul de conversie 
(fi ecăruia raportat la procentul pe care îl reprezintă obligaţiunile cu privire la care și-a exercitat dreptul de conversie din 
totalul obligaţiunilor cu privire la care s-a exercitat dreptul de conversie), urmând ca în privinţa obligaţiunile rămase 
neconvertite să se aplice regulile referitoare la plată și răscumpărare stabilite prin prospectul de emisiune.

Societatea își va putea exercita dreptul de răscumpărare în trimestrul 13 calculat de la data emiterii obligaţiunilor, în 
condiţiile stabilite prin prospectul de emisiune.

3) Împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii, cu putere și autoritate deplină, ca în perioada cuprinsă între 
data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Ofi cial al României Partea a IV-a și data de 31.12.2020 să efectueze toate 
formalităţile necesare conform legii în vederea emiterii efective a obligaţiunilor conform condiţiilor aprobate prin hotărârea 
AGEA, Consiliul de Administraţie fi ind astfel împuternicit inclusiv să stabilească rata anuală a dobânzii în limita plafonului 
prevăzut la pct. 1, procedura și condiţiile concrete pentru exercitarea dreptului de conversie respectiv dreptului de răscumpărare 
în limitele și conform celor stabilite la pct. 1, perioada concretă de exercitare a dreptului de preferinţă la subscrierea 
obligaţiunilor emise, tipul de desfășurare (ofertă publică sau plasament privat), intermediarul emisiunii, să redacteze și 
să semneze prospectele/memorandumurile de emisiune, precum și orice alte documente necesare în legătură cu emisiunea 
obligaţiunilor și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

4) Aprobarea admiterii la tranzacţionare pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori 
București S.A. și mandatarea Consiliului de Administraţie al Societăţii să stabilească data, structura și condiţiile listării, 
precum și să efectueze toate demersurile și formalităţile necesare, necesare conform legii și/sau solicitate de orice instituţie, 
inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Registrul Comerţului etc. 
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

5) Autorizarea Consiliului de Administraţie al Societăţii ca, în termen de maxim 3 ani de la data adoptării hotărârii AGEA 
și în situaţia exercitării de către titularii obligaţiunilor a dreptului de conversie în conformitate cu prevederile hotărârii AGEA 
și prospectului de emisiune, să majoreze capitalul social al Societăţii, în limita a maxim 15% din capitalul social al Societăţii 
de la data conversiei, dar nu mai mult de 50% din capitalul social al Societăţii de la data adoptării hotărârii AGEA (denumit 
în prezentul articol Capital autorizat). Consiliul de administraţie va putea majora capitalul social al Societăţii în limitele 
Capitalului autorizat fi e într-o singură etapă, fi e prin majorări succesive.

6) Înfi inţarea unui punct de lucru al Societăţii în Iași, str. Armeana, nr. 12, jud. Iași.

7) Aprobarea datei de 14.01.2020 ca „dată de înregistrare“, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

8) Aprobarea datei de 13.01.2020 ca „ ex-date“, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

9) Aprobarea împuterniciri, cu posibilitate de substituire, a d-lui Erik Barna, Director General, pentru ducerea la îndeplinire 
a Hotărârii AGEA, pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru 
a îndeplini toate procedurile și formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv 
formalităţile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice altă instituţie publică.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii pentru data de 24.12.2019, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea 
unei noi convocări, data de referinţă stabilită mai sus pentru participarea la vot a acţionarilor rămâne valabilă.

Informaţii suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării Generale se pot obţine de la sediul Societăţii 
acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin e-mail: offi ce@lifeishard.ro, la adresa https://www.lifeishard.ro/
relatia-cu-investitorii/.

LIFE IS HARD S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

CHIS CĂTĂLIN
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România a pierdut 
şi cu Muntenegru
Echipa naţională de handbal fe-
minin a României a pierdut cu 
26-25 duelul cu Muntenegru în 
Grupa C de la Campionatul 
Mondial din Japonia.
Handbalistele antrenate de 
Thomas Ryde au făcut cel mai 
bun meci la Campionatul 
Mondial din Japonia și au fost 
la un pas să câștige un meci 
extrem de important. 
Naţionala României a condus 
cu 21-17, dar a primit ȘAPTE 
goluri consecutive, într-un 
parţial care avea să decidă în 
cele din urmă meciul.
Cristina Neagu a făcut legea pe 
teren și a marcat 11 goluri în 
poarta naţionalei adverse, dar 
erorile succesive în faza de atac 
a „tricolorelor” au decis în cele 
din urmă meciul pe fi nal. 
Debutanta Elena Dache s-a re-
marcat și ea în acest meci cu 
patru goluri, în timp ce Yulia 
Dumanska a avut și ea un meci 
excelent în poartă.
Jovanka Radicevic a fost cea 
mai bună marcatoare în tabăra 
Muntenegrului cu șapte reușite, 
în timp ce Raicevic a contribuit 
și ea cu cinci goluri.
România are nevoie de un suc-
ces în ultimul meci cu Ungaria, 
programat vineri, pentru o cali-
fi care în Main Round.

Bilete gratis pentru 
elevi la CFR – Celtic
Ofi cialii celor de la CFR Cluj au 
sperat că vor da lovitura în me-
ciurile din Europa League, dar 
s-au trezit cu stadionul pe ju-
mătate plin după ce biletul mi-
nim a costat 85 de lei.
CFR Cluj a anunţat că va acorda 
acces gratuit elevilor la meciul 
cu Celtic Glasgow, care va avea 
loc joi, 12 decembrie, de la ora 
19:55, în ultima rundă a grupei 
E din Europa League. Trupa din 
Gruia încearcă astfel să umple 
stadionul după ce la meciurile 
cu Lazio și Rennes în tribune 
s-au afl at aproximativ 8.000 
de fani la fi ecare meci.
CFR Cluj a precizat că accesul 
gratuit se va acorda doar gru-
purilor formate din cel puţin 
cinci elevi. Aceștia trebuie să ai-
bă un singur însoţitor prezent 
la meci. Înscrierile se vor înche-
ia la data de 11 decembrie, cu 
o zi înaintea meciului cu Celtic.

Câmpeanu, mutat 
de „U” Cluj într-un 
apartament modern
Remus Câmpeanu, fostul mare 
jucător al Universităţii Cluj, a 
primit în chirie un apartament 
din partea clubului.
Câmpeanu va locui în următoa-
rea perioadă pe strada 
Hameiului din Mănăștur, 
într-un apartament modern, 
mult peste ceea ce avea în car-
tierul Iris. Legendarul jucător a 
fost evacuat din fosta casă și 
obligat să locuiască în chirie în 
cartierul Iris.
Apartamentul are un living spa-
ţios și un dormitor mare, e căl-
duros. Chiria a asumat-o clubul. 
S-a mutat cu soţia, sunt mulţu-
miţi, bucuroși că ”U” s-a impli-
cat și povestea s-a fi nalizat cu 
bine”, a spus istoricul Remus 
Câmpeanu jr, unul din cei doi 
fi i ai fotbalistului, pentru 
Sportul Clujean.

Pe scurt

PUBLICITATE
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Pe măsură ce vremea 

se întoarce spre iarnă, seria 

de toamnă a orientării spor-

tive clujene se va încheia.

Seria a început cu compe-

tiţia Cluj West Open şi a con-

tinuat cu evenimentul de po-

pularizare a acestui sport prin-

tre sporturile montane, în ca-

drul Făget Tour, la care au lu-

at parte în jur de 50 de copii. 

La sfârşitul lunii noiembrie a 

avut loc antrenamentul cu sis-

tem informatic de cronome-

trare Cupa Vinci, iar sâmba-

tă, 7 decembrie, urmează Cu-

pa Moşului – Ediţia 2019.

Programul Concursului

Sâmbătă, 7 decembrie
- între orele 10.00-10.30 se 

face validarea concurenţilor

- ora 11.00 se va da primul 

start

- ora 13.30 va avea loc fes-

tivitatea de premiere

Date Tehnice

Sunt proiectate trasee cu 

difi cultatea adaptate la vâr-

sta şi gradul de pregătire al 

concurenţilor, lungimea lor 

fi ind cuprinse între 1,8 km 

şi 4,7 km, traseele fetelor şi 

a băieţilor de 10 ani vor fi  

marcate pe teren.

Concursul va avea loc pe 

harta „Făget-Dumbrava”.

De această dată, Moşul va 

sosi în echipament de alerga-

re, cu harta şi busola în mâ-

nă la intrarea în Valea Gârbă-

ului, centrul de concurs fi ind 

în incinta restaurantului Pen-

siunea Roata Făget.

Înscrierile la concurs s-au 

putut face conform invitaţiei 

organizatorilor Asociaţia Pro 

Orientare până ieri seară, iar 

înscrieri întârziate vor putea 

fi  acceptate doar pe locurile 

rămase libere.

Pe lângă traseul marcat pen-

tru copiii până la zece ani, de-

sigur, vor fi  trasee diferite pen-

tru toate grupele de vârstă.

Ca şi până acum, la premi-

ere, Moşul va aduce dulciuri 

în pantofi i de alergare ai co-

piilor şi câştigătorilor.

Vine Moşul la orientare, hai şi tu!

VEZI MAI MULTE DETALII DESPRE 
CONDIȚIILE DE PARTICIPARE:

Cristi Dulca a fost invitat 

la o emisiune de radio 

şi a vorbit pe larg despre 

eşecul pe care l-a avut 

pe banca Universităţii 

Cluj la începutul sezonu-

lui 2019/2020.

„A fost totul pe repede îna-

inte când am fost instalat pe 

banca Universităţii. Am pre-

luat echipa cu o lună înainte 

de începerea campionatului, 

aveam meciul cu PAOK de pre-

gătit pentru că aveam un con-

tract pe trebuia să respectăm. 

S-au făcut transferurile care 

s-au făcut şi după desfăşura-

rea cantonamentului din Slo-

vacia nu credeam că vom în-

cepe aşa rău. Totul a mers ex-

celent acolo de la antrenamen-

te până la atmosferă în lot. 

Sunt multe lucruri negative 

pe care le-am putea discuta, 

dar nu mai vreau să vorbesc”, 

a spus Cristi Dulca.

Fostul mare internaţional 

român a recunoscut că nu a 

fost el cel care s-a ocupat de 

aducerea fotbaliştilor portu-

ghezi şi ar fi  vrut ca jucători 

autohtoni precum Octavian 

Ursu sau Andrei Cordoş să ră-

mână la Universitatea.

„În momentul în care am 

venit la Universitatea dom-

nul Moraru era cel mandatat 

să se ocupe de transferuri. 

Eu am fost obligat să accept 

acest lucru pentru că nu 

aveam timp de făcut selecţii 

pentru că trebuia să plecăm 

în cantonament. Jucătorii ca-

re au venit aveau nişte CV-uri 

foarte bune, dar din păcate 

nu s-au adaptat. S-a renun-

ţat la Cordoş, Ursu, jucătorii 

care nu am fost de acord să 

plece la vremea respectivă, 

dar nu eu fac contractele. Eu 

doar mi-a spus părerea. Pu-

tea să iasă şi bine, iar atunci 

toată lumea era fericită”, a 

mai spus Dulca.

În ciuda faptului că a fost 

îndepărtat rapid de la Uni-

versitatea Cluj, Dulca rămâ-

ne în continuare un supor-

ter al echipei ardelene şi 

speră ca echipa să poată pro-

mova la final de an:

„Urmăresc în continuare 

Universitatea Cluj şi le doresc 

multă baftă. Mai sunt foarte, 

foarte multe meciuri şi dacă 

s-ar face transferuri bune în 

iarnă se pot bate la promova-

re. Sper că lucrurile vor intra 

pe un făgaş normal. Cred că 

lucrurile se vor îndrepta cu o 

perioadă de iarnă bună”, a 

transmis Dulca.

În perioada în care Dul-

ca a pregătit Universitatea 

Cluj la echipă au sosit: Car-

los Daniel Silveira da Graça 

„Kay” – Fundaş central, 31 

ani, Insulele Capului Verde, 

André Ceitil Castanheira – 

Mijlocaş defensiv portughez, 

24 de ani, fost la Leixoes, 

Pedro Mendes – Mijlocaş 

central de picior stâng, 25 

de ani, crescut de Sporting 

Lisabona,fost la Gaz Metan 

Mediaş, Hugo Firmino – Mij-

locaş de bandă stângă, 30 

de ani, originar din Lisabo-

na, fost în liga secundă por-

tugheză, de la Cova Pieda-

de (locul 13), Inacio Migu-

el – Fundaş central, 23 de 

ani, fost la echipa a doua a 

celor de la Braga, Ricardo 

„Rafa” Miranda – Atacant, 

23 de ani, născut la Berce-

los, în Portugalia, a trecut 

prin academiile celor de la 

Varzim şi Rio Ave, José Pe-

dro Gonçalves da Costa – 

Portar, 25 de ani, născut la 

Oliveira do Bairro, în Portu-

galia, şi crescut de Benfica, 

a mai evoluat la Braga B, 

Coimbra şi Penafiel, Alex 

Pop – Atacant, 19 ani, a evo-

luat în ultimii trei ani pen-

tru Viitorul Constanţa, Vic-

tor Dican – Mijlocaş defen-

siv, 18 ani, originar din Vâl-

cea, a început fotbalul la 

echipa spaniolă CD Ensan-

che Teruel, iar junioratul şi 

l-a continuat în România, la 

Dămila Măciuca şi, apoi, la 

CSM Râmnicu Vâlcea.

Cristi Dulca a dat cărţile pe faţă: 
„Nu eu am făcut transferurile în vară”
Cristi Dulca, fostul antrenor de la Universitatea Cluj, a vorbit despre perioada dificilă 
petrecută în debutul sezonului la trupa clujeană

Cristi Dulca, în tricoul celor de la Universitatea Cluj, în debutul stagiunii 2019/2020 din Liga a 2-a
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