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ADMINISTRAȚIE

Din 2024, pe Centura 
Metropolitană?
Primăria va semna un nou protocol de co-
laborare cu Compania de Drumuri pentru 
realizarea Centurii Metropolitane. Pagina 3

ACTUALITATE

Adela Golea a fost 
condamnată
Şefa Unităţii de Primiri Urgenţe din Cluj, Ade-
la Golea, a fost condamnată la un an şi şase 
luni de închisoare cu suspendare. Pagina 5

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

Unde au dispărut arborii de pe Clinicilor?

POLITICĂ

Raluca Turcan: PNL a decis anularea 
pensiilor speciale

ACTUALITATE

Despăgubiri de 100.000 de lei 
la Autostrada Sebeş – Turda

PNL va susţine anularea pen-
siilor speciale, cu excepţia pen-
siilor militarilor şi magistraţilor 
care au deja o decizie a Curţii 
Constituţionale, a declarat luni 
vicepremierul Raluca Turcan.

Se va elimina astfel o inechitate 
crasă în sistem, a adăugat Turcan.

"Sunt aproape 9 miliarde de 
euro pe an cheltuiţi de statul ro-
mân cu pensiile speciale. În pa-
ralel cu anularea unor privilegii 
date pe criterii discriminatorii, 
venim cu o lege a pensiilor ca-
re să elimine inechităţile din sis-
tem. O ţară întreagă aşteaptă ca 
pensiile în România să fi e cal-
culate pe principiul contributi-
vităţii, iar privilegiul afl at la dis-
creţia politicienilor să fi e elimi-
nat", a explicat vicepremierul.

Comisia de muncă a Camerei 
Deputaţilor va dezbate marţi pro-
iectele USR şi PNL privind anu-
larea pensiilor speciale, a anun-
ţat sâmbătă senatorul PNL, Ali-
na Gorghiu.

Alina Gorghiu crede că be-
nefi ciile, rezultate din anula-
rea pensiilor speciale, vor fi  
„enorme”. Acestea ar include 
„stoparea stării de dezaproba-
re si nemulţumire în rândul 
majorităţii populaţiei; elimina-
rea diferenţelor foarte mari în-
tre pensia media şi cele care 
se impun a rămâne pensii de 
serviciu; eliminarea dezechili-
brelor majore la fondul de 
pensii;alinierea legislaţiei na-
ţionale privind sistemul de 
pensii cu recomandările UE”.

Familia din Alba Iulia care a 
obţinut în instanţă oprirea lu-
crărilor la Autostrada Sebeş – 
Turda până la instalarea unor 
panouri fonice cere daune mo-
rale de 100.000 de lei.

Potrivit încheierii de şedinţă 
a Judecătoriei Alba Iulia, fami-
lia solicită să fi e luate toate mă-
surile pentru a reduce poluarea 
atmosferică şi fonică, în zona 
Oarda de Sus.

Familia mai cere amplasarea 
unor panouri fonice, iar până 
atunci vrea să obţină daune mo-
rale de 100.000 de lei pentru ne-
plăcerile provocate până acum.

Judecătoria Alba Iulia şi-a de-
clinat competenţa către Tribuna-
lul Alba, primul termen fi ind sta-
bilit la fi nele luni ianuarie 2020.

Familia respectivă a dat în ju-
decată CNAIR şi constructorii 
lotului 1 al autostrăzii A10 Se-
beş Turda, care trece foarte 
aproape de casa ei şi a obţinut 
în instanţă oprirea lucrărilor pâ-
nă la instalarea unor panouri 
fonice, decizia fi ind defi nitivă.

Într-un alt dosar, familia din Al-
ba Iulia a mai obţinut daune ma-
teriale de 70.000 de euro şi dau-
ne morale de 15.000 de euro din 
partea CNAIR şi Ministerul Finan-
ţelor pentru „afectarea dreptului 
de proprietate şi a vieţii private”.

CNAIR preciza, imediat după 
ce familia din Alba Iulia a obţi-
nut în instanţă oprirea lucrărilor 
la autostrada A10 Sebeş-Turda, 
că a cerut constructorului mon-
tarea urgentă de panouri.
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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La fiecare 42 de lei „făcuți” de un IT-ist, 
un salariat din industria confecțiilor a câștigat doar 10 lei

„Specialiștii” CJ au aruncat 
ecologia la groapa de gunoi

Fostul antreprenor de la Centrul de Ma-
nagement Integrat al Deşeurilor (CMID), 
fi rma Kranz Eurocenter, a scos la iveală 
nereguli referitoare la construcţia gropii 
ecologice de la Cluj: lucrări necorespun-
zătoare ce pun în pericol stabilitatea con-
strucţiei, bani decontaţi pe erori grave 
de proiectare care să dea „aură” de lega-
litate. Reprezentanţii Kranz (al cărui pa-

tron derula afaceri „penale” cu Elena 
Udrea) spun despre funcţionarii din Con-
siliul Judeţean că au condus 10 ani „un 
dezastru” şi îi acuză de comportament 
abuziv şi neglijenţă. 

Nici noul constructor nu a scăpat de 
critici: Kranz susţine că RADP va trans-
forma groapa ecologică într-o simplă groa-
pă de gunoi. În 2016, contractul pentru 

fi nalizarea Centrului de Deşeuri a fost atri-
buit fi rmei Kranz Eurocenter contra su-
mei de 24 de milioane de euro. Regia Au-
tonomă a Domeniului Public, afl ată în 
subordinea Primăriei municipiului 
Cluj-Napoca, este noul constructor al Cen-
trului de Deşeuri pe motiv de urgenţă (fă-
ră precedent) pentru care va primi 11,6 
milioane de euro.  Pagina 2

Zeci de copaci au fost tăiați din curtea Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca. Pagina 4

Fostul antreprenor de la CMID: lucrări necorespunzătoare, bani decontaţi care să dea 
„aură” de legalitate, funcţionari care gestionat abuziv şi neglijent „un dezastru”.
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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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Fostul antreprenor de la 
Centrul de Management 
Integrat al Deşeurilor 
(CMID), fi rma Kranz 
Eurocenter, a scos la iveală 
nereguli referitoare la con-
strucţia gropii ecologice de 
la Cluj: lucrări necorespun-
zătoare ce pun în pericol 
stabilitatea construcţiei, 
bani decontaţi pe erori 
grave de proiectare care 
să dea „aură” de legalitate.

Reprezentanţii Kranz (al că-
rui patron derula afaceri „pena-
le” cu Elena Udrea) spun despre 
funcţionarii din Consiliul Jude-
ţean că au condus 10 ani „un 
dezastru” şi îi acuză de compor-
tament abuziv şi neglijenţă. Nici 
noul constructor nu a scăpat de 
critici: Kranz susţine că RADP 
va transforma groapa ecologică 
într-o simplă groapă de gunoi.

În 2016, contractul pentru fi -
nalizarea Centrului de Deşeuri 
a fost atribuit fi rmei Kranz Eu-
rocenter contra sumei de 24 de 
milioane de euro. În 2019, a in-
tervenit, pentru a doua oară, re-
zilierea contractului de constru-
ire a CMID. Regia Autonomă a 
Domeniului Public, afl ată în 
subordinea Primăriei munici-
piului Cluj-Napoca, este noul 
constructor al Centrului de De-
şeuri pe motiv de urgenţă (fără 
precedent) pentru care va pri-
mi 11,6 milioane de euro.

Firma condusă de Corin Bo-
ian îi acuză pe membrii echipei 
de implementare care s-au ocu-
pat de implementarea Centru-
lui de Deşeuri (Mariana Raţiu, 
Diana Coman, Cristina Şchiop, 
Alexandru Creţu, Ştefan Iliescu, 
Alexandru Botezan şi Claudia 
Rusu) de „comportament şi con-
duită abuzivă, utilizare de date 
şi informaţii neconforme cu re-
alitatea, neglijenţă şi amânarea 
luării unor decizii majore pen-
tru viitorului proiectului”.

Într-un document trimis con-
silierilor judeţeni, conducerea 
Kranz Eurocenter „se spală pe 
mâini” de dezastrul de la Cen-
trul de Deşeuri, împărţind vina 
între fostul antreprenor (SC Con-
fort SA, Atzwanger SPA), Con-
siliul Judeţean şi actualul con-
structor, RADP Cluj-Napoca.

„În vechiul contract au avut 
loc plăţi dispuse de CJ Cluj pen-
tru lucrări ale căror materiale 
erau neconforme şi nu respec-
tau legislaţia în vigoare (...) Prin 
rezilirea vechiului contract de lu-
crări şi necesitatea unei noi atri-
buiri, CJ a tratat noua procedu-
ră de atribuire pentru continua-
rea lucrărilor ca o oportunitate 

pentru a face să dispară grave-
le erori legate de modul în care 
a gestionat proiectul cu fostul 
antreprenor. A tratat această no-
uă licitaţie ca pe o ocazie de a 
transfera responsabilitatea pen-
tru acţiunile şi lucrările defec-
tuoase efectuate în contractul 
anterior către noul construc-
tor”, susţine Boian.

În martie 2019, Monitorul de 
Cluj scria că Centrul de Deşeuri 
este în pericol să nu primească 
autorizaţie de funcţionare deoa-
rece clădirile nu respectă cerin-
ţele pentru protecţia la foc.

Reprezentanţii Kranz Euro-
center susţin că acele panouri 
sunt cu „certitudine indubitabi-
lă neconforme” în ceea ce pri-
veşte rezistenţa la foc. Mai mult, 
aceştia mai susţin că o serie de 
echipamente şi utilaje au pier-
dut garanţia oferită de furnizo-
rii acestora prin nepunerea lor 
în funcţiune.

„Aspectele grave cu care noi 
ne-am confruntat ar fi  condus 
la pierderea fi nanţării pentru că 
încalcă principiile esenţiale ale 
Uniunii Europene. Ne referim, 
printre altele, la dubla fi nanţa-
re (plata unor lucrări care utili-
zează materiale necorespunză-
toare şi neconforme – care este 
motivul pentru care forul jude-
ţean dispune investigaţii şi ex-
pertize tehnice referitoare la pa-
nouri închidere hală – achitate 
fostului antreprenor din fonduri 
publice care se prezumă că sunt 
corespunzătoare?) (...) În mo-
mentul de faţă există în derula-
re un audit/expertiză care în-
cearcă să soluţioneze acest as-

pect. Cu siguranţă rezultatul 
acestuia nu poate să refl ecte de-
cât lipsa de interes şi dezastrul 
care a fost produs de către echi-
pa de management a proiectu-
lui în cei 10 ani de zile”, arată 
fostul antreprenor.

Fundaţie neconformă, 
fără stabilitate

Reprezentanţii Kranz Euro-
center au mai scos la iveală şi 
faptul că „parte din digurile ce-
lulei de depozitare executate de 
fostul antreprenor şi încasate ca 
lucrări conforme au fost aşeza-
te pe un strat de sol vegetal, 
nivelat cu buldozerul, sol ca-
re nu îndeplineşte condiţiile de 
teren de fundare prevăzute de 
normativele în vigoare; deşi în 
studiul de fezabilitate era pre-
văzut ca digurile să se execu-
te din balast, fostul antrepre-
nor, cu girul Consiliului Jude-
ţean a schimbat această soluţie 
în diguri realizate din materi-
al local, fără a modifi ca şi pan-
ta taluzurilor pentru a asigura 
stabilitatea. În acest sens a fost 
întocmită o dispoziţie de şanti-
er semnată de echipa de mana-
gement a forului judeţean care 
a conferit o aură de legalitate, 
dar nu şi de stabilitate a aces-
tor lucrări; cu referire la accesul 
către Centrul de Deşeuri din cen-
tura Vâlcele-Apahida şi podul 
peste râul Zăpodie, au fost re-
alizate şi plătite lucrări în afa-
ra limitei de proprietate, pe un 
teren privat fără acordul pro-
prietarului respectiv. Toate aces-
te lucrări neconforme au fost 
achitate din fonduri europene”.

„În zona tehnică din cadrul 
proiectului am identifi cat o se-
rie de neconformităţi: panouri-
le de închidere de la halele exe-
cutate sunt departe de a înde-
plini condiţiile de siguranţă şi 
rezistenţă la foc impuse de le-
gislaţie pentru un centru de pro-
cesare a deşeurilor. Grosimea
acestora a fost modifi cată de 
fostul antreprenor cu girul CJ 
Cluj de la 5 cm la 4 cm. Toate 
pardoselile din hale executate 
de fostul antreprenor sunt ar-
mate cu fi bre, deşi soluţia ini-
ţial proiectată a fost armarea 
acestora cu oţel beton. Din nou 
cu girul forului judeţean, s-a în-
locuit soluţia constructivă ini-
ţială cu una mai proastă, deşi 
valoarea lucrărilor a rămas ne-
schimbată şi achitată integral. 
Grosimea pardoselilor este mai 
mică decât cea proiectată, pe e-
le urmând să circule utilaje gre-
le”, mai arată Boian.

Joaca de-a rezilierea

Kranz Eurocenter a solicitat 
rezilierea contractului din cul-
pa exclusivă a Consiliului Jude-
ţean, reziliere care a devenit e-
fectivă la 10 mai 2010. Consiliul 
Judeţean susţine că în 24 mai 
a intervenit rezilirea contractu-
lui iniţiată de forul judeţean.

„Afi rmaţia Consiliului Jude-
ţean că «am abandonat lucrări-
le» este nereală, gravă şi dove-
deşte modul limitat de înţelege-
re al reprezentanţilor Consiliu-
lui Judeţean asupra contractu-
lui pe care şi l-au asumat. În 
ciuda somaţiilor transmite de 
CJ Cluj de a părăsi şantierul, 
echipa de proiect este prezentă 
în şantier, urmărind cu atenţie 
modul în care RADP Cluj, no-
ul antreprenor, înţelege să de-
terioreze lucrările executate 
de noi şi să nu respecte pro-
iectul tehnic, transformând o 
groapă de gunoi proiectată a 
fi  ecologică într-o «groapă de 
gunoi»”, se mai arată în docu-
mentul citat.

„Specialiştii” CJ au aruncat 
ecologia la groapa de gunoi
Fostul antreprenor de la CMID, Kranz Eurocenter se spală pe mâini: 
lucrări necorespunzătoare, bani decontaţi care să dea „aură” de 
legalitate, funcţionari care gestionat abuziv şi neglijent „un dezastru”. 

CORIN BOIAN | administrator Kranz 
Eurocenter

„Ne punem întrebarea justă de ce Consiliul 
Județean, după eșecul contractului încheiat cu 
fostul antreprenor, a menținut aceeași echipă 
de proiect, aceleași persoane care, așa cum au 
concluzionat instituțiile abilitate, au dat dovadă 
cel puțin de neglijență, gestionând defectuos 
contractul de lucrări și fondurile europene 
destinate fi nanțării acestuia”.
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#FĂRĂȘTIRI
„Jurnaliștii 
sunt eliminați sistematic 
(...). Vom face 
investigații proprii 
pentru interesul 
publicului. Aceasta 
este însemnătatea 
emisiunii ‹‹Detector››, 
care detectează 
minciunile și oferă 
prioritate adevărului.”

Victoria Marinova
jurnalist

Jurnalista Victoria Marinova (30 ani) a fost ucisă în bătaie în octombrie 2018, la Ruse. Era implicată în investigații privind corupția 
din Bulgaria, iar ultimul reportaj se referea la deturnarea de fonduri publice.

Primăria Cluj-Napoca 
va semna un nou protocol 
de colaborare cu Compania 
Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) în vederea realiză-
rii Centurii Metropolitane.

Obiectul protocolului de co-
laborare îl constituie demara-
rea în comun a proiectului de 
investiţii în domeniul infras-
tructurii de transport care fi -
gurează în Mater Planul Ge-
neral de Transport al Români-
ei sub denumirea de „Drumul 
Trans-Regio Gilău-Apahida”.

În şedinţa ordinară a Con-
siliului Local de marţi, 10 de-
cembrie, consilierii locali vor 

vota semnarea protocolului, 
la care „părtaşi” sunt, pe lân-
gă primarul Emil Boc, şi edi-
lii comunelor limitrofe, respec-

tiv conducerea CNAIR, în frun-
te cu directorul Sorin Scarlat.

Astfel, Primăria Cluj-Na-
poca va realiza în asociere 

cu comunele Gilău, Floreşti 
şi Apahida studiile de feza-
bilitate şi documentaţia teh-
nică pentru autorizaţia de 

construire/proiectul pentru 
autorizarea executării lucră-
rilor de construire pentru 
întregul traseu al Centurii 
Metropolitane.

De partea cealaltă, CNA-
IR va întreprinde toate de-
mersurile legale pentru rea-
lizarea obiectivului de inves-
tiţii, după ce va primi studi-
ile de fezabilitate şi proiec-
tul pentru autorizarea exe-
cutării lucrărilor.

CNAIR are obligaţia să 
aprobe ulterior studiul de fe-
zabilitate, să întreprindă de-
mersurile necesare pentru ob-
ţinerea autorizaţiei de con-
struire şi să realizeze demer-

surile legale pentru realizarea 
obiectivului de investiţii.

La data intrării în vigoare 
a noului protocol de colabo-
rare, protocolul din 2017 îşi 
încetează aplicabilitatea. În 
vechiul act, CNAIR se angaja 
să realizeze în concret servi-
ciile de proiectare şi lucrările 
de execuţie la proiectul de in-
vestiţii, până cel târziu la da-
ta de 1 decembrie 2023.

Deşi nu există stipulat vre-
un termen în noul protocol de 
colaborare, Emil Boc anunţa, 
la mijlocul lunii noiembrie, că 
un termen realist pentru ope-
rarea proiectului Centurii Me-
tropolitane este ianuarie 2024.

În 2024 vom circula pe Centura Metropolitană?
Primăria Cluj-Napoca semnează un nou protocol de colaborare cu CNAIR

Directorul medical 
al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Cluj, 
Adela Golea, a prezentat 
care este starea celor doi 
răniţi grav din accidentul 
de sâmbătă dimineaţă 
de pe Calea Floreşti, 
de lângă VIVO.

„Bărbatul de 44 de ani es-
te internat pe secţia de tera-
pie intensivă fi ind cu politrau-
matism, contuzie pulmonară, 
fracturi costale multiple bila-
teral, plagă de atriul drept, 
toate operate şi rezolvate. 
Acesta este actualmente de-
tubat, stabil, dar prezintă risc 
prin leziunile pericardice şi 
contuzia pulmonară”, a de-
clarat conf. dr. Adela Golea.

Autorul accidentului, tânărul 
de 20 de ani din Bihor, care con-
ducea BMW ul fara permis, es-
te într-o stare mai buna. „Bărba-
tul de 20 de ani este cu un tra-
umatism toracic, contuzie pul-
monară bilaterală, cu fractură de 
membru superior, el având la 
sosire abdomen acut cu hemi 
peritoneu şi ruptură de splină.

Actualmente este detubat, 
stabil şi dacă în următoarele 
24 de ore nu vor apărea com-
plicaţii va fi  mutat de pe sec-
ţia de terapie intensivă pe sec-
ţia de chirurgie normală”, a 
mai precizat Adela Golea.

Bărbatul de 44 de ani ră-
nit în accidentul de pe Calea 
Floreşti este şeful Secţiei de 
Politie din Floreşti.

Starea răniţilor din 
accidentul din Floreşti

Aplicaţia „APEL 112”, 
care poate localiza 
cu precizie de 10 metri 
telefonul unei persoane 
care apelează numărul 
unic de urgenţă, 
a fost descărcată 
de peste 287.000 de per-
soane, anunţă un comu-
nicat al Serviciului 
de Telecomunicaţii 
Speciale (STS).

Un caz important în care 
localizarea prin intermediul 
aplicaţiei a avut loc în judeţul 
Cluj, unde trei persoane au 
fost implicate într-un accident 
rutier şi nu cunoşteau zona în 
care se afl au. În mai puţin de 
un minut, Serviciul de Ambu-
lanţă şi Poliţia au primit da-
te importante de la faţa locu-
lui. Tot în judeţul Cluj, un 
conducător auto implicat 
într-un accident rutier a fost 
localizat cu ajutorul aplicaţi-
ei STS, iar apelul a fost trans-
ferat către agenţiile de inter-

venţie în doar 62 de secun-
de, precizează sursa citată.

STS a lansat, în data 15 fe-
bruarie, aplicaţia de urgenţă 
Apel 112 pentru telefoane mo-
bile, care permite transmite-
rea coordonatelor GPS la mo-
mentul iniţierii apelului către 
Sistemul naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă 112.

Aplicaţia este dezvoltată 
de către STS şi permite trans-
miterea coordonatelor atunci 
când apelul de urgenţă este 
generat dintr-o reţea naţiona-
lă de telefonie mobilă. Utili-
zarea acesteia presupune ac-
tivarea şi existenţa serviciilor 
de date (acces Internet) şi a 
serviciului de localizare (GPS) 
ale telefonului mobil.

Chiar şi în lipsa serviciului 
de date, apelantul va putea să 
îi comunice operatorului 112 în 
timpul conversaţiei telefonice 
poziţia în care se afl ă pentru că 
aplicaţia APEL 112 permite afi -
şarea coordonatelor GPS.

„APEL 112”, salvatoare 
pentru victimele a două 
accidente din Cluj
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FINALA DRONE CHAMPIONS LEAGUE

În 7 decembrie s-a disputant marea fi nala a Drone Champions League, dronele au abor-
dat traseul 3D instalat în Salina Turda din România, atingând viteze de 130 km/h.

Cursa a fost transmisa sub formă de live stream iar cifrele de la cursa inaugurală din Re-
utte au fost mai mult decât impresionante: un total de 21 milioane de oameni au prins 
spectacolul.

Cursele de Drone reprezintă un sport nou afl at în dezvoltare, unde piloţii abordează niș-
te trasee bine defi nite, cu ajutorul unor căști speciale. Pe fi ecare dronă este montată o ca-
meră care transmite imagini în timp real către ochelarii speciali purtaţi de piloţi. Patru pi-
loţi concurează simultan, iar câștigătorii intră la proba de eliminare.

Spectatorii prezenţi la faţa locului au urmărit cursa pe un ecran, trăind în acest fel fi e-
care depășire prin ochii concurentului.La cursa din Salina Turda au fost văzuţi cei mai buni 
piloţi din lume concurând unul împotriva celuilalt.

Deputatul independent 
de Cluj Adrian Dohotaru 
a făcut o sesizare la autori-
tăţile locale cu privire la 25 
de copaci tăiaţi şi opt 
plante de tuia din curtea 
Universităţii de Medicină 
şi Farmacie (UMF) 
Cluj-Napoca.

Răspunsurile Primăriei mu-
nicipiului Cluj-Napoca, Agenţi-
ei de Protecţia Mediului şi a Găr-
zii de Mediu denotă „incompe-
tenţă şi rea voinţă, multă pros-
tie fudulă, necunoaşterea legis-
laţiei şi orice lipsă de viziune”, 
acuză parlamentarul clujean, 
care ridică problema copacilor 
sănătoşi tăiaţi în cea mai polu-
ată zonă a oraşului.

„Spaţiul îmi e drag, când sunt 
la Cluj, trec apoape zilnic pe aco-
lo, căci curtea este între străzile 
Clinicilor şi Victor Babeş. Sunt 
acolo universităţi, spitale, bibli-
otecă, o casă de cultură. Mii de 
oameni, dacă nu zeci de mii, trec 
în fi ecare zi. Cele două străzi 
sunt şi dintre cele mai poluate 
din oraş din cauza trafi cului au-
to intens”, a precizat deputatul, 
într-o postare pe Facebook.

Ca arborii să poată fi  tăiaţi, 
a fost nevoie de o decizie de la 
Departamentul de Spaţii Verzi 
din cadrul Primăriei şi de un 
aviz de la Agenţia de Protecţia 

Mediului. Conform parlamen-
tarului, Primăria a justifi cat că 
aceşti copaci „reprezintă un pe-
ricol”, motiv pentru care deci-
zia a fost să fi e tăiaţi.

În schimb, Garda de Mediu 
şi Agenţia de Protecţia Mediu-
lui spun că „nu sunt un peri-
col”, din declarând că 22 din 
cei 25 de copaci sunt „sigur să-
nătoşi”. Cu toate acestea, chiar 
dacă speciile de tei, frasin, ar-
ţar, molid, măr sau liliac sunt 
sănătoase, există o prevedere în 
Codul Civil (art. 613) care spu-
ne că arborii trebuie sădiţi la 2 
metri de gard, iar în cazurile în 
care nu se respectă, „proprieta-
rul vecin” poate să ceară extra-
gerea arborilor.

Proprietarii vecini sunt... 
clujenii

„Alo, incompetenţilor! Pro-
prietari vecini suntem noi, co-
munitatea clujeană, pentru că 
lângă copacii ăştia care absor-
beau dioxidul de carbon într-un 
oraş poluat, absorbeau praful şi 
dădeau oxigen şi umbră este tro-
tuarul. Trotuarul este în dome-
niu public, iar noi, ca cetăţeni, 
cu siguranţă nu am fost consul-
taţi cu privire la aceste tăieri”, a 
punctat Adrian Dohotaru.

Acum, parlamentarul solici-
tă demisia conducerii Direcţiei 

Spaţii Verzi care a luat decizia 
să fi e tăiaţi copacii. „Primăria 
nu cunoaşte legea, care se apli-
că proprietarilor privaţi, nu do-
meniului public”, afi rmă Doho-
taru, care avertizează asupra 
faptului că, pe baza acestui pre-
cedent, proprietarii privaţi vor 
dori să îşi taie copacii sănătoşi 
din curţi, iar dacă sunt la sub 
doi metri de gard, Primăria va 
aproba tăierile „în neştire”.

„Este nevoie de o condu-
cere mai profesionistă la Spa-
ţii Verzi, e clar. Dar avem ne-
voie şi de o Lege nouă a Spa-
ţiilor Verzi, pe care am iniţi-
at-o, şi la care Parlamentul 
actual tot tergiversează vo-
tul. Şi asta pentru că gestiu-
nea spaţiilor verzi să fi e fă-
cută cu semnătura unor pro-
fesionişti peisagişti, nu cu 
semnături de la drujbişti 
ajunşi în funcţii publice”, a 
precizat Dohotaru.

„Răul poate fi  diminuat prin-
tr-un proiect peisager prin care 
se plantează alţi copaci, deşi în 
primele decenii nu vor avea for-
ţa şi oxigenul celor maturi tă-
iaţi, dar şi prin permiterea ac-
cesului pentru studenţi şi clu-
jeni şi crearea unui spaţiu pu-
blic, în această mică oază, care 
înainte era mai verde”, a con-
chis deputatul clujean.

Unde au dispărut 
arborii de pe Clinicilor?

Activiştii clujeni au lansat, 
în cursul zilei de dumini-
că, o broşură cu sfaturi 
anti-risipă alimentară. 
Ghidul urmează să fi e dis-
tribuit în ţară începând cu 
luna februarie 2020.

Conform statisticilor, fi eca-
re român aruncă, în medie, 
130 de kg de mâncare pe an. 
În total, alimentele irosite în 
numai 12 luni ar ajunge pen-
tru a hrăni timp de 20 de ani 
întreaga populaţie a munici-
piului Cluj-Napoca, susţin re-
prezentanţii Food Waste Com-
bat, care au lansat broşura ce 
conţine reţete creative, dar şi 
educaţie despre ce înseamnă 
păstrarea alimentelor şi dura-
ta lor de valabilitate.

Activiştii anti-risipă îm-
plinesc deja doi ani de acti-
vitate. Cel mai mare proiect 
al lor este deschiderea băn-
cii de alimente din Cluj-Na-
poca, prin care au reuşit să 
salveze sute de tone mânca-
re pe care supermarketurile 
şi restaurantele o aruncau, 
potrivit Digi24.ro. Interesant 
este faptul că cea mai mul-
tă mâncare se iroseşte de 
Paşte şi Crăciun.

„Să găteşti mai puţine fe-
luri. Nu e nevoie de şapte fe-
luri pe persoană, cine mă-
nâncă atât de mult până la 
urmă?”, se întreabă Ioana Mi-
heţ, consultant Food Waste 
Combat. „Este rezultatul efor-
turilor a unei echipe de 23 

de oameni care vor duce şi 
mai departe acest proiect pe 
doi piloni: educaţie pentru 
combaterea risipei alimenta-
re şi banca de alimente pen-
tru redus efectiv risipa”, a 
punctat Camelia Gui, mana-
gerul de proiect.

Vă reamintim că, în noiem-
brie 2017, proiectul clujean 
Food Waste Combat de con-
ştientizare şi reducere a risi-
pei alimentare a fost desem-
nat cea mai bună iniţiativă lo-
cală de responsabilitate soci-
ală din reţeaua mondială JCI, 
organizaţie neguvernamenta-
lă internaţională care reuneş-
te aproximativ 200.000 de ti-
neri implicaţi în comunitate 
din peste 120 de ţări.

Clujenii s-ar putea hrăni 20 de ani 
cu mâncarea aruncată într-un an!

Deputatul independent 
de Cluj Adrian Dohotaru 
a anunţat că porțile 
care blocau accesul 
a sute de oamenipe o 
scurtătură din Mănăştur, 
zona Câmpului, au fost 
larg deschise, în urma 
unei sesizări făcute 
la autoritățile locale.

„În urma sesizării pe ca-
re am depus-o la Primărie, 
două porți de pe o stradă pri-
vată, în zona cartierului Câm-
pului, s-au redeschis. Sute 
de oameni care merg la au-
tobuz nu mai trebuie să oco-
lească 20 de minute în drum 
spre școală sau muncă. 
Porțile sunt ilegale, nu au 

autorizație de construire, dar 
din cauza incompetenței 
polițiștilor locali, procesul 
verbal care constată ilegali-
tatea a fost anulat mai de-
mult în instanță. Primăria 
nu apără interesul public și 
adesea nici nu trimite juriști 
la instanță, de aceea poarta 
nu a fost dată jos”, a scris 
Adrian Dohotaru pe pagina 
sa de Facebook.

Deputatul spune însă că 
efectele „urbanismului hao-
tic” nu se opresc aici, întru-
cât cartierele Bună Ziua ori 
Europa s-au dezvoltat fără 
funcții publice, fără trotuare, 
școli, creșe, parcuri, biblio-
teci sau dispensare publice.

„Au apărut aceste 
comunități îngrădite, gated 
communities fi ind criticate 
în literatura de specialitate 
de decenii pentru inegalitățile 
produse și privatizarea 
spațiului public. Ei bine, li-
teratura asta de specialitate 
nu a ajuns la primar sau la 
funcționarii din subordinea 
sa din moment ce s-a con-
struit fără nicio noimă în oraș. 
Acesta este un mic exemplu 
de succes, dar nu sunt mân-
dru de el pentru că la un alt 
capriciu, porțile se pot închi-
de din nou. Iar fără o nouă 
administraţie, la Cluj se va 
construi la fel de haotic”, a 
conchis Dohotaru.

Porţi montate ilegal în zona Câmpului, 
redeschise pentru trecători
Efectele „urbanismului haotic“ nu se opresc aici, cartierele Bună Ziua și Europa 
s-au dezvoltat fără trotuare, școli, parcuri, biblioteci sau dispensare publice
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Piaţa ideilor politice 
(de-a gata)
de Viorel Nistor

Care sunt principalele idei politice ale mo-
mentului?
Ce trebuie să facă acum partidele?
Ce așteptări ar putea/ar trebui să aibă oame-
nii în aceste momente?
Care este cea mai bună atitudine a presei?
Am asistat, spre acest sfârșit de an, la o neaş-
teptată schimbare de putere, confi rmată apoi, indirect, printr-un 
proces electoral (prezidenţial). Pentru orice fel de regim politic (de-
mocraţie, dictatură etc.), acesta este ritualul politic cel mai impor-
tant, mai dramatic și mai plin de consecinţe pentru întreaga societa-
te. Ca întotdeauna, pentru bunul mers al societăţii, este preferabil 
să se producă fără violenţă și ca noua putere să fi e legitimă, să se 
simtă responsabilă și să convingă că este bine intenţionată. De aici 
începe o nouă poveste politică.
Principalele idei politice ale acestui moment sunt aşteptările la 
adresa liberalilor (cu privire la guvernare și la propria evoluţie), 
soarta PSD-ului (din perspectiva disoluţiei sau a renașterii) și rolul 
de mediator pe care trebuie să și-l asume USR PLUS (fi e luaţi în 
parte, fi e luaţi împreună).
Din capul locului voi spune că toate aceste provocări sunt problema-
tice și difi cile. Asupra PNL se exercită, cu forţă egală și de sens con-
trar, două tipuri de presiuni, care trebuie înţelese și corect gestiona-
te, pentru bunul mers al ţării măcar (liberalii fi ind partidul gestionar 
al puterii). Prima greutate apasă din exterior spre interiorul partidu-
lui, are capacitate constructivă și vine de la așteptările oamenilor 
(ţării), de la pretenţiile președintelui ales, de la „moștenirea” lăsată 
de fostul regim, de la presiunea alegerilor viitoare etc. și privește, 
pur și simplu, buna guvernare, satisfacerea unor promisiuni (econo-
mice), realizarea unor „reparaţii” (juridice), gestionarea resurselor 
(fi nanciare și nefi nanciare) etc..
Pentru asta e nevoie de viziune, competenţă şi precizie. Aşadar, 
„liberalii“ trebuie să livreze rezultate.
O doua presiune vine din interiorul partidului, are forţă distructivă și 
ţine de „setea de putere” greu de stăvilit a membrilor partidului, 
afl at în lungă așteptare (PNL n-a mai fost niciodată principalul par-
tid la putere în ultimii treizeci de ani). Scenariul catastrofi c, cu șanse 
însemnate (vezi „sindromul” PNŢ-CD, PDL, PSD?), este de a se arun-
ca asupra funcţiilor și banilor, puși pe căpătuială, prădăciune și ne-
păsare. Aparent, ar putea sta frână acestei evoluţii dezastruoase, cu 
ceva șanse, trei lucruri: profi lul psihologic (și moral?) al premierului 
Ludovic Orban (nu știm dacă deţine forţă și determinare); suprave-
gherea și implicarea prezidenţială a lui Klaus Iohannis (eliberat de 
aspiraţii politice pasagere); dorinţa de a obţine (prin alegeri locale 
și parlamentare) mai multă putere și legitimitate, drept pentru care 
și-ar temporiza „pofta ce-o poftesc”.
Pentru asta e nevoie de luciditate şi tărie. Aşadar, „liberalii“ trebu-
ie să se abţină.
Pentru cea mai mare parte dintre români, PSD nu mai este opţiune 
de vot (exceptând, în mare, dependenţii social), iar din perspectiva 
analizei politice, este un partid uzat ca imagine, compromis ca în-
credere şi epuizat ca resurse de cadre. În acest moment de maxi-
mă slăbiciune, PSD pare să nu mai aibă nici forţă de tracţiune la 
vârful partidului (cu „disonante” ca Dăncilă, Ciolacu, Bădălău etc. 
pare condamnat la extincţie), nici putere de inspiraţie și mobilizare 
în structura teritorială („baronii locali”), nici capacitate de convinge-
re la talpa lui (la membri ordinari și simpatizanţi). Cu toate că pre-
zintă toate semnalmentele unui partid care „și-a trăit traiul și și-a 
mâncat mălaiul”, două fenomene pot opri/încetini destrămarea na-
turală a PSD. Mai întâi că PSD a fost și este un partid de interese și 
relaţii și nimeni nu știe mai bine să le gestioneze și distribuie. 
Momentul alegerilor locale (nu Congresul) poate fi  unul de resurec-
ţie, de salvare, de stângere a rândurilor în ultimul moment. A doua 
problemă este cum se face „absorbţia stângii“, cine scoate din 
„ghearele” PSD (un partid mai degrabă populist cu accente naţio-
naliste) pe toţi cei care au, legitim, interese „de stânga” (pensio-
nari, defavorizaţi social, bugetari, intelectuali, o parte din tineri 
etc.). Din ceea ce vedem acum, PRO România nu are destulă credi-
bilitate, iar DEMOS nu are destulă vizibilitate şi forţă de atracţie.

E nevoie de reformă în PSD până „la măduvă”. Poate că nu se 
poate. Poate că nici nu (mai) trebuie.

USR PLUS (sau USR, în special) s-au născut și au crescut în opoziţie, 
au arătat că știu să facă politică „în răspăr” (critică, agitaţie), dar au 
arătat că nu ştiu (din lipsă de experienţă) să facă politică de/la pu-
tere (negociere, construcţie, compromis, rezultate). La acest mo-
ment, ei nu-şi pot asuma decât rolul de mediator al scenei politice 
(nici prima, nici a doua forţă), cel puţin până după alegerile locale. 
M-a întrebat cineva din interior ce ar trebui să facă ei și le-am spus 
„să-și identifi ce perfect locul de acum în politica românească și să 
(înveţe să) negocieze "până le crapă capul"”. Susţinerea publică au 
avu-o (o mai au), le mai trebuie cea din interior (sincronizare-coor-
donare) și cea a partenerilor politici (încredere-negociere).
E nevoie de pricepere şi înţelepciune. S-ar putea să le dobândeas-
că, s-ar putea să nu.

Pentru presă, atitudinea cea mai bună ar fi  cea neutră, imparţială, 
deontologică. Să-și aducă aminte că, de fi ecare dată când au funcţi-
onat ca vehicul politic, „au dat-o în bară”, au produs abuzuri, au ge-
nerat polarizare socială, au contrariat, s-au compromis și și-au pier-
dut publicul.
E nevoie de (mass-)media mai credibilă decât oricând. Pentru ea şi 
pentru societate.

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

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Închisă de mai bine de un 
an pentru că o grindă 
de susţinere a tavanului 
s-a fi surat, sala de sport 
urmează să fi e consolida-
tă şi redată elevilor.

 Conducerea liceului a se-
sizat că respectiva grindă fi -
surată s-a curbat şi, pentru a 
evita orice fel de accident, sa-
la a fost închisă din măsuri 
de siguranţă. La începutul lu-
nii septembrie, viceprimarul 
Dan Tarcea a promis că, înce-
pând cu anul viitor, elevii vor 
putea folosi din nou sala de 
sport, iar lucrurile încep să se 
mişte în această direcţie.

Valoarea totală a investiţi-
ei, conform devizului gene-
ral, se ridică la 6.017.255,63 
lei (fără TVA), de aproape trei 
ori mai mult decât a costat 
cons t ruc ţ ia  aces te ia 
(2.155.836,72 de lei)! Potrivit 
proiectului de hotărâre, a fost 
prevăzut un singur obiect de 
investiţii – consolidarea sălii 
de sport din incinta liceului 
de pe strada Avram Iancu nr. 
70-72. Finanţarea proiectului 
va fi  făcută din fonduri de la 
bugetul local şi alte surse con-
stituite conform legii, iar du-
rata de realizare a investiţiei 
se întinde pe o perioadă de 6 
luni, potrivit municipalităţii.

Conform expertizei tehni-
ce, în intervalul cuprins în-
tre execuţia sălii şi data ex-
pertizării, s-a remarcat la plan-
şeul peste parter o deforma-
re ascendentă, conform mă-

surătorilor săgeţilor, măsură-
tori dispuse de proiectantul 
sălii şi evidenţiate în Cartea 
tehnică a construcţiei. În no-
iembrie 2018, expertul tehnic 
a efectuat măsurători în di-
ferite puncte, care au confi r-
mat deformaţia planşeului 
prin raportarea la poziţia te-
oretică plană.

De la „trebuie înlocuită o 
singură grindă” la lucrări 
ample de consolidare

Potrivit scenariului 1 de in-
tervenţie inclus în raportul de 
specialitate, se propune mon-
tarea în sens transversal a 
unor grinzi metalice sub ner-
vurile transversale de beton 
armat. Varianta recomandată 
constă din aşezarea grinzilor 
metalice la pas variabil între 

3-6 metri, în funcţie de gra-
dul de solicitare al nervurilor 
longitudinale.

Printre lucrările ce se vor 
efectua se numără: consoli-
darea grinzilor din beton ar-
mat, reparaţii locale pe faţa-
dele clădirii şi revopsirea in-
tegrală, restaurarea elemen-
telor de signalistică de pe fa-
ţada dinspre curtea şcolii, 
înlocuirea pardoselii de par-
chet laminat din sala de gim-
nastică de la etaj, vopsirea 
pereţilor din sala de sport şi 
sala de gimnastică, înlocui-
rea betonului de pantă şi re-
facerea hidroizolaţiei, refa-
cerea tencuielilor şi zugră-
velilor în zonele afectate de 
fi suri, refacerea tencuielilor 
şi zugrăvelilor în zonele afec-
tate de igrasie, refacerea 

jgheaburilor şi burlanelor în 
zonele unde igrasia este pre-
zentă la interior şi refacerea 
pantelor de scurgere pe tro-
tuarul de gardă din partea 
de sud a clădirii.

Inaugurată în 2014 şi do-
tată cu tribune în care încap 
aproape 100 de spectatori, 
sala poate găzdui meciuri de 
baschet, handbal volei şi 
chiar tenis. Anul trecut s-a 
găsit o soluţie de compro-
mis, astfel că elevii făceau 
ora de educaţie fi zică la sa-
la de sport a Palatului Copi-
ilor. Fiindcă nu s-a găsit o 
alternativă, această soluţie 
s-a aplicat şi în acest an şco-
lar, elevii fi ind nevoiţi să 
piardă aproape o jumătate 
de oră, dus-întors, de la şcoa-
lă până la Palatul Copiilor.

Primăria „repară” cea mai 
modernă sală de sport din Cluj
Consilierii locali vor vota aprobarea documentației tehnice pentru 
consolidarea sălii de sport a liceului „George Coșbuc”

Cea mai modernă sală de sport din Cluj-Napoca, consolidată pe banii Primăriei, nu este funcțională

Medicul Adela Golea a fost 
condamnat defi nitiv în 
dosarul prelevărilor de 
probe ale şoferilor care au 
ajuns la Unitatea Primiri 
Urgenţe din Cluj-Napoca.

Şefa Unităţii de Primiri Ur-
genţe din Cluj, Adela Golea, a 
fost condamnată de Curtea de 
Apel Cluj, vineri, 6 decembrie, 
la un an şi şase luni de închisoa-
re cu suspendare. Golea a fost 
acuzată de abuz în serviciu în 
formă continuată, pentru că le-ar 
fi  cerut angajaţilor să dea prio-
ritate pacienţilor afl aţi în stare 
gravă în faţa şoferilor băuţi aduşi 
la spital de poliţişti pentru a le 
fi  recoltate probe biologice.

Faptele pentru care a fost con-
damnată Adela Golea s-au petre-
cut în urmă cu trei ani. Pe atunci, 
Golea era medic şef la Unitatea 
de Primiri Urgenţe a Spitalului 
Judeţean din Cluj, iar din aceas-

tă postură ar fi  cerut angajaţilor 
să preia cu prioritate pacienţii ve-
niţi la urgenţă în stare gravă şi nu 
cazurile de şoferi depistaţi cu al-
coolemie de către poliţişti. 

„Menţine pedeapsa de 1 (unu) 
an şi 6 (şase) luni închisoare, la 
care a fost condamnată inculpa-
ta pentru săvârşirea infracţiunii 
de instigare la abuz în serviciu 
în formă continuată, precum şi 
pedeapsa complementară şi ac-
cesorie. Dispune suspendarea 
sub supraveghere a executării 
pedepsei de 1 an şi 6 luni închi-
soare şi stabileşte un termen de 
supraveghere de 2 (doi) ani, în-
cepând cu data rămânerii defi -
nitive a prezentei hotărâri. Incul-
pata este obligată să presteze o 
muncă neremunerată în folosul 
comunităţii pe o perioadă de 60 
(şaizeci) de zile lucrătoare în ca-
drul Primăriei Cluj-Napoca sau 
a unei instituţii de cult”. 

Medicul Adela Golea, 
condamnată definitiv
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În cadrul Comisiei de 
Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală, al cărei vicepreşe-
dinte sunt, a avut loc pre-
zentarea studiului privind 
„Ocuparea forţei de muncă 
în agricultura UE: provo-
cări actuale şi oportunităţi 
viitoare”. 

În dialogul pe care l-am 
avut cu experţii prezenţi, 
le-am solicitat o posibilă so-
luţie cu privire la suplinirea 
resursei umane din agricul-
tură. Într-adevăr, una dintre 
marile probleme existente în 
sectorul agricol este lipsa for-
ţei de muncă, reprezentând 
un factor limitativ în dezvol-
tarea acestui sector. Astfel, 
am solicitat un punct de ve-
dere cu privire la posibilita-
tea importului de forţă de 
muncă din afara UE ca o so-
luţie pe moment.

Vă redau intervenţia mea 
în cadrul şedinţei:

„Mulţumesc pentru ex-
punerea făcută. Sigur că 
cele mai multe din aceste 
probleme le cunoşteam şi 
noi pentru că ne întâlnim 
cu fermierii şi ştim care 
sunt provocările pe care le 
au de depăşit. Însă, nu aţi 
precizat în studiu care es-
te soluţia în ceea ce pri-
veşte suplinirea resursei 
umane. Aici este proble-

ma. Am înţeles aspectele 
legate de diversificare la 
nivelul fermei şi ceea ce 
înseamnă activitatea fer-
mierilor. Este o discuţie re-
feritoare la noua PAC, şi 
anume, s-ar putea ca unii 
fermieri dacă au o activi-
tate consistentă într-un alt 
sector să nu mai benefici-
eze de subvenţii, ceea ce 
cu siguranţă ar duce la dis-
pariţia acestora.

Totuşi, care este soluţia 
cu privire la forţa de mun-
că din agricultură? De un-
de o aducem? Vedem as-
tăzi că tinerii nu mai vor 
să lucreze în fermă pentru 
că sunt condiţii dificile de 
lucru, programul cu tinerii 
fermieri şi-a atins limitele 
financiare, dar şi cele de 
resursă umană. Atunci, vă 
întreb: este posibil ca im-
portul de forţă de muncă 

din afara UE să fie o solu-
ţie pentru moment? Dum-
neavoastră aţi spus că da-
că tehnologizăm foarte mult 
agricultura, nu o să avem 
ocupare. Însă, în opinia 
mea, această tehnologiza-
re este obligatorie pentru 
că altfel fermele ne dispar. 
Mulţumesc.”

În răspunsul formulat, ex-
pertul Ambre Maucorps, mi-a 
transmis: „Ce ar trebui să fa-

cem cu forţa de muncă? Să 
o importăm? Doar 2% din 
forţa de muncă este din afa-
ra UE. Se poate constata o 
tendinţă de creştere. Avem 
mai mulţi imigranţi di. afa-
ra UE care lucrează în agri-
cultură, în special pentru că 
sunt mai ieftini. Trebuie să 
ne gândim la necesitatea de 
a alinia condiţiile sociale la 
standardele noastre. Trebuie 
să ne gândim şi la problema 
depopulării zonelor rurale.”

Bernd Schuh, expert, a 
subliniat următoarele idei: 
„Acest studiu a fost realizat 
de un consorţiu. Am fost ru-
gaţi să analizăm modelele 
actuale de ocupare în mate-
rie de agricultură, ceea ce 
este o sarcină destul de com-
plexă. Ocuparea scade de la 

un an la altul. A fost inte-
resant să vedem motoarele 
acestui trend şi cum se pre-
zintă declinul peste tot în 
Europa. Încă din 2003, asis-
tăm la o reducere de 30% 
a locurilor de muncă, ceea 
ce afectează în primul rând 
exploataţiile familiale şi du-
pă cele industrializate. Sunt 
în scădere fermele de mici 
dimensiuni, 2-10 hectare, 
dar există tot mai multe fer-
me mari. Există condiţii di-
fi cile de muncă şi o remu-
neraţie mai slabă în agri-
cultura primară.”

Material publicat cu spri-
jinul Grupului PPE. Dani-
el Buda, vicepreşedinte al 
Comisiei de Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală din Par-
lamentul European

DANIEL BUDA, EUROPARLAMENTAR PNL/PPE:

Lipsa forţei de muncă, 
molima distructivă a sectorului agricol!

La un pas de catastrofă în Dej! Un accident rutier în care a fost implicat un camion 
militar a avut loc, luni dimineață, la Dej. În dru spre Turda, un camion de la o unitate militară 
din Prundu Bârgăului, jud. Bistrița-Năsăud, a derapat și aproape s-a prăbușit de pe un pod. 

POZA ZILEI
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După ce s-a afi rmat ca des-
chizător de drumuri în 
domeniul clădirilor verzi, 
proicte validate prin certifi -
care internaţională, dezvol-
tatorul imobiliar clujean 
Studium Green propune 
celor interesaţi un nou pro-
iect: Seasons/Anotimpuri.

Proiectul Seasons/Anotim-
puri, situat în municipiul 
Cluj-Napoca, pe strada Frun-
zişului, la confuenţa dintre do-
uă cartiere „istorice”, Zorilor 
şi Mănăştur, nu doar că se ali-
niază fi losofi ei constructive a 
caselor verzi, asemenea celor-
lalte proiecte ale dezvoltatoru-
lui, dar vine, la rândul său, cu 
o altă premieră. Este vorba 
despre spectaculosul concept 
de pădure urbană verticală.

Pentru a devoala sursa de 
inspiraţie a arhitecţilor de la 
Studium Green pentru acest 
proiect, să spunem că el adu-
ce aminte de Turnul Guinigi. 
Pasionaţii de călătorii italiene 
îşi vor aduce probabil amin-
te de un spectaculos turn din 
peninsulă, din seria celebre-
lor campanile, turn care are 
însă şi ceva în plus, spre en-
tuziasmul miilor de turişti ca-
re îl vizitează: în turnul Gui-
nigi cresc câţiva stejari de stân-
că verşnic verzi. Imaginera es-
te incredibilă şi merită să o 
vedeţi, dacă nu chiar unde se 
afl ă, în localitatea toscană Luc-
ca, atunci măcar în fotografi i.

Cu acest bagaj cultural în 
spate şi cu inspiraţie de la na-
tură, proiectul Seasons/Ano-
timpuri propus de Studium 
Green este un turn bioclima-
tic de 14 etaje, construit du-

rabil, responsabil şi conectat 
cu natura, chiar şi într-un me-
diu urban agitat.

Aspectul cald, natural al ve-
getaţiei care invadează balcoa-
nele largi va da viaţă clădirii 
şi se vor constitui, fără îndo-
ială, într-un model de dezvol-
tare ecologică şi de extindere 
durabilă a peisajului urban.

Turnul va avea o înălţime 
de 50 m şi va oferi un spaţiu 
rezidenţial de 12.000 mp utili 
şi spaţii de parcare auto şi bi-
ciclete. Apartamentele com-
partimentate ingenios, perfor-
mante energetic, vor avea su-
prafeţe utile între 39 si 113 mp 
şi terase de până la 57 mp, 
viitori locatari putând opta în-
tre apartamente cu una, do-
uă sau trei camere.

Aşa cum a obişnuit piaţa 
până acum, proiectul este pre-
certifi cat Green Homes, dove-
dind încă o dată preocuparea 

Studium Green de a construi 
proiecte la standarde extrem 
de ridicate, prietenoase cu me-
diul, efi ciente energetic şi sus-
tenabile în acelaşi timp.

Să mai spunem doar că, si-
tuată pe strada Frunzişului nr. 
91, clădirea va oferi un sistem 
de iluminat architectural şi am-
biental inteligent (LED), un 
sistem de colectare separată a 
deşeurilor, dar şi prize pentru 
maşini electrice. Reprezentan-
ţii companiei spun că vor ofe-
ri viitorilor propritari un ghid 
de fi nisare cu materiale ecolo-
gice. Mentenanţa spaţiilor ver-
zi – a pădurii urbane vertica-
le – va fi  asigurată de o fi rmă 
specializată în domeniu.

Toate acestea urmăresc să 
asigure microcomunităţii găz-
duite de acest proiect un con-
fort deosebit al locuirii, dar şi 
o interacţiune socială adecva-
tă nevoilor zilelor noastre. Tur-

nul va dispune de zone de re-
laxare şi spaţii de joacă pen-
tru copii, terase verzi gene-
roase, cu arbori ornamentali 
şi vegetaţie, dar şi o terasă cir-
culabilă pentru locatari de pes-
te 700 mp, pe care se va ame-
naja o mini pădure.

Proiectul este precertifi cat 
Green Homes, cel mai robust 
sistem de certifi care aplicabil 
clădirilor rezidenţiale, recunos-
cut internaţional. De unde se 
vede că proprietarul Studium 
Green, Dorin Bob, care crede 
că trecerea la „verde“ nu va fi  
o revoluţie, ci o evoluţie, nu 
mai vrea să facă paşi înapoi 
cu proiectele sale verzi.

Ce este Studium Green

Dezvoltatorul imobiliar Stu-
dium Green construieşte în 
Cluj începând din anul 2003. 
Opt ani mai târziu, în 2012, 
compania realiza prima clă-

dire rezidenţială verde din 
Transilvania, conform stan-
dardului Green Homes. Prin 
fi nalizarea, în 2012, a proiec-
tului Studium Green Campus 
(blocul CH3), Studium Green 
livrează prima clădire verde 
din Transilvania. În cursul 
anului 2017, dezvoltatorul 
imobiliar a fi nalizat comple-
xul rezidenţial Venus, situat 
pe strada cu acelaşi nume, 
complex prevăzut o terasă în-
ierbată, un veritabil parc ver-
de. Proiectul West Side Park 
– ultimul proiect fi nalizat de 
Studium Green (2019) – pro-
pune, din nou, un „excedent” 

de spaţii verzi, acolo regăsin-
du-se cele mai mari terase ver-
zi suspendate, pe o cladire re-
zidenţială din Transilvania, cu 
o suprafaţă de 7.600 mp. Pro-
iectul aduce, în plus, faţada 
ventilată, din ceramică foto-
catalitică şi tratată cu dio-
xid de titan. De departe cel 
mai spectaculos proiect imo-
biliar al Studium Green es-
te clădirea Wings, care se 
subscrie aceloraşi exigenţe 
privitoare la locuirea verde. 
Dincolo de aceasta însă, din 
plecare proiectul Wings are 
toate şansele să devină un 
simbol al Clujului.

Apartament la bloc sau casă la pădure? 
Pentru amândouă la un loc, întrebaţi la Studium Green!

Un IT-ist lua în mână în fi e-
care oră 42,5 lei în octom-
brie, în vreme ce un salari-
at din domeniul fabricării 
obiectelor de îmbrăcăminte 
câştiga după o oră de 
muncă puţin peste 10 lei, 
arată datele transmise luni 
de ofi cialii Institutului 
Naţional de Statistică.

Per total economie, sala-
riul mediu net din octombrie 
a fost 3.116 lei, în creştere fa-
ţă de septembrie 2019 cu 34 
lei. În ritm anual, salariile me-
dii au urcat cu 14,5%, mai 
arată datele INS, dar cu dife-
renţe mari între domeniile eco-
nomiei. Astfel, construcţiile 
rămân sectorul ”rachetă”, un-
de salariile au sărit cu aproa-

pe 50% într-un an. În învăţă-
mânt lefurile au urcat cu pes-
te 20%, potrivit hotnews.ro.

Noul salariu minim va fi  
de 2.350 de lei lunar, ceea ce 
ar însemna o îndemnizaţie 

orară de puţin peste 14 lei/
oră (faţă de 12,4 lei/oră în 
prezent).

Cele mai semnifi cative 
creşteri ale câştigului salari-
al mediu net:

*cu 9,8% în fabricarea cal-
culatoarelor şi a produselor elec-
tronice şi optice;

*între 3,0% şi 5,5% în in-
dustria metalurgică, fabrica-
rea altor mijloace de trans-

port, fabricarea echipamente-
lor electrice, transporturi pe 
apă, intermedieri fi nanciare, 
cercetare-dezvoltare;

*între 2,0% şi 3,0% în ac-
tivităţi de poştă şi de curier, 
alte activităţi extractive, in-
dustria construcţiilor metali-
ce şi a produselor din metal, 
activităţi de asigurări, reasi-
gurări şi ale fondurilor de 
pensii, fabricarea de mobilă, 
silvicultură şi exploatare fo-
restieră, fabricarea articole-
lor de îmbrăcăminte. 

Cele mai semnifi cative scă-
deri ale câştigului salarial me-
diu net:

*cu 19,4% în extracţia pe-
trolului brut şi a gazelor natu-
rale, respectiv 17,6% în fabri-

carea produselor de cocserie şi 
a produselor obţinute din pre-
lucrarea ţiţeiului;

*între 3,0% şi 8,0% în fabri-
carea produselor din tutun, ac-
tivităţi de editare, activităţi de 
producţie cinematografi că, vi-
deo şi de programe de televizi-
une, înregistrări audio şi activi-
tăţi de editare muzicală.

*între 1,5% şi 2,5% în ac-
tivităţi auxiliare pentru inter-
medieri fi nanciare, activităţi 
de asigurare şi fonduride pen-
sii, fabricarea băuturilor, tran-
zacţii imobiliare. În sectorul 
bugetar s-au înregistrat creş-
teri ale câştigului salarial me-
diu net faţă de luna preceden-
tă în învăţământ  în adminis-
traţie și în sănătate.

SALARIUL MEDIU NET DIN OCTOMBRIE A FOST DE 18,6 LEI/ORĂ

La fiecare 42 de lei „făcuţi” de un IT-ist, 
un salariat din confecţii câștigă 10 lei
Salariul mediu net din octombrie a fost 3.116 lei, în creştere cu 34 lei faţă de septembrie 2019

În ritm anual, salariile medii au urcat cu 14,5% în IT
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Brexit sau un nou referen-
dum? Odată cu votul din 12 
decembrie în cadrul alege-
rilor anticipate britanicii 
vor decide din nou viitorul 
relaţiei lor cu Uniunea 
Europeană. Agenţia France 
Presse prezintă luni diferi-
tele scenarii posibile.

Boris Johnson câştigă

Premierul eurofob Boris 
Johnson a convocat acest 
scrutin după ce a pierdut ma-
joritatea în parlament, în ur-
ma dezacordurilor cu mica 
formaţiune nord-irlandeză 
Partidul Democratic Unionist 
(DUP) şi a celor din interio-
rul Partidului său Conserva-
tor în legătură cu forma pe 
care trebuie să o ia Brexitul, 
susţinut în iunie 2016 de că-
tre 52% dintre britanici.

Sondajele de opinie îi acor-
dă un număr sufi cient de vo-
turi pentru a trece prin parla-
ment acordul de divorţ nego-
ciat cu Bruxellesul şi care pre-
vede punerea în practică a 
Brexitului la 31 ianuarie 2020.

Dar saga nu se va opri aici: 
nimic nu se va schimba pe ter-
men scurt ţinând cont de pe-
rioada de tranziţie prevăzută 
de acordul de divorţ pentru a 
atenua şocul ieşirii din UE. 
Londra va avea timp la dispo-

ziţie până la 31 decembrie 2020 
pentru a negocia viitoarea sa 
relaţie cu clubul european.

Calendarul pare însă impo-
sibil de respectat, întrucât acest 
tip de negociere durează de 
obicei mai mulţi ani; experţii 
mizează deja pe o prelungire 
a perioadei de tranziţie.

Guvern minoritar

Principala formaţiune de 
opoziţie britanică, Partidul La-
burist, este cotată cu şansa a 
doua în sondajele de opinie. 

Laburiştii ar putea totuşi să 
se poziţioneze astfel încât să 
împiedice o majoritate con-
servatoare.

Liderul laburist Jeremy 
Corbyn ar intra în competiţie 
cu Boris Johnson pentru a for-
ma un nou guvern, care ar 
avea nevoie obligatoriu de 
sprijinul partidelor mai mici.

Predecesoarea lui John-
son, Theresa May, a fost ne-
voită să facă o alianţă cu 
DUP în 2017 pentru a-şi asi-
gura o majoritate. De aceas-

tă dată, DUP a fost de la în-
ceput contra acordului de 
Brexit încheiat de Boris John-
son, prin care Irlandei de 
Nord i se conferă un statut 
diferit de al restului ţării.

Partidul Naţional Scoţian 
(SNP) s-a declarat dispus să 
susţină un guvern Corbyn cu 
condiţia ca acesta să autori-
zeze un nou referendum pri-
vind independenţa Scoţiei, du-
pă cel pierdut din 2014.

Al doilea referendum

Partidul Laburist a promis 
că va renegocia acordul de 
divorţ încheiat de Boris John-
son cu UE şi va supune re-
zultatul unui referendum în 
termen de şase luni după ve-
nirea la putere.

Jeremy Corbyn a dat asi-
gurări că va rămâne neutru, 
dar alţi membri ai conduce-
rii Partidului Laburist au 
anunţat că vor face campa-
nie pentru rămânerea în in-
teriorul UE.

SNP, Partidul Liberal-De-
mocrat şi naţionaliştii galezi 
Plaid Cymru sunt anti-Brexit.

Sondajele de opinie indică 
faptul că britanicii sunt divi-
zaţi în privinţa acestui subiect, 
cu un mic avans al celor ca-
re susţin rămânerea în Uniu-
nea Europeană.

Brexit sau un nou referendum? 
Răspunsul va fi dat joi.

Boris Johnson, membru al Partidului Conservator

Unsprezece presupuşi 
jihadişti francezi care 
erau deţinuţi în Turcia 
au fost retrimişi luni spre 
ţara lor natală, a anunţat 
Ministerul de Interne 
turc, informează AFP.

„Expulzarea de combatanţi 
terorişti străini continuă. În 
acest cadru, 11 cetăţeni fran-
cezi au fost retrimişi" spre ţa-
ra lor, a anunţat ministerul 

turc într-un comunicat. O sur-
să a ministerului a precizat că 
aceste expulzări au avut loc 
luni dimineaţa.

Decizia de a-i expulza pe 
aceşti cetăţeni francezi sus-
pectaţi că fac parte din gru-
parea jihadistă Stat Islamic 
(SI) a fost anunţată de un 
purtător de cuvânt al Minis-
terului turc de Interne la 11 
noiembrie, atunci când An-

kara a început să retrimită 
spre ţările lor presupuşi jiha-
dişti străini aflaţi în deten-
ţie în Turcia.

O sursă de la Paris apropi-
ată acestui dosar a dezvăluit 
că aceşti cetăţeni francezi pe 
cale să fi e expulzaţi de Turcia 
sunt „majoritatea femei”.

Unele dintre aceste per-
soane se afl ă în închisori „de 
mult timp”, iar altele au so-

sit „ceva mai recent”, preci-
zase această sursă. Toate a-
ceste persoane vor fi  inter-
pelate şi judecate la sosirea 
lor în Franţa, în cadrul „pro-
tocolului Cazeneuve”.

Semnat în 2014, acest acord 
de cooperare poliţistă între Pa-
ris şi Ankara permite ca jiha-
dişti ce revin din Siria prin 
Turcia să fi e imediat arestaţi 
la întoarcerea lor.

Turcia expulzează spre Franţa 
unsprezece presupuşi jihadişti francezi
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Fostul premier Călin 
Popescu-Tăriceanu îi soli-
cită primarului general al 
Capitalei, Gabriela Firea, 
să asigure o procedură 
transparentă pentru lici-
taţia de achiziţionare a 
unor tramvaie, amintind 
că cele fabricate la Arad 
circulă şi în Cluj-Napoca, 
Arad şi Oradea.

„Noi nu i-am cerut să in-
tervină în licitaţii, ci să se a-
sigure că procedura este 
transparentă şi nu dirijată 
către compania turcească. Să 
se asigure că în caietul de 
sarcini nu sunt incluse pre-
vederi menite din start să 
elimine sau să defavorizeze 
compania românească. Cred 
că nu trebuie să se repeadă 
să aprobe un raport de lici-
taţie validat de doar 6 mem-
bri ai comisiei din totalul de 
13! Legea îi permite să cea-
ră reanalizarea ofertelor fă-
ră să fie acuzată că intervi-
ne în licitaţie! Îi reamintesc 
doamnei primar general că 
tramvaiele fabricate la Arad 

circulă şi în Cluj-Napoca, 
Arad şi Oradea şi nu văd de 
ce ele nu ar fi bune şi pen-
tru Bucureşti!”, a declarat 
Tăriceanu, într-o postare pe 
Facebook.

Fostul prim-ministru a 
precizat că, deşi coaliţia nu 
mai este la guvernare, „an-
gajamentul faţă de români 
rămâne”. „Nu cred în coin-
cidenţe, nu cred că întâm-
plător în doar 2 ani două 
firme turceşti au luat cele 
mai mari contracte de achi-
ziţii autobuze şi tramvaie 
pentru Bucureşti”, a mai 
spus Tăriceanu, în condiţii-
le în care firme româneşti 
produc aceleaşi autovehicu-
le în ţară, de aceeaşi calita-
te şi cu forţă de muncă au-
tohtonă. „Nu e încă târziu 
ca o bună parte din cei 176 
milioane de euro care vor fi 
plătiţi pentru tramvaie să se 
întoarcă în economia româ-
nească”, a conchis Călin Po-
pescu-Tăriceanu.

În replică, Gabriela Firea 
a declarat că „licitaţia pen-

tru tramvaie a fost legală şi 
transparentă”, precizând că 
„presiunile publice sunt in-
corecte”. Ea a afirmat că ni-
ciun primar nu are cum să 
impună unei comisii de li-
citaţie „cine să câştige, ce 
naţionalitate să aibă o com-
panie”, adăugând că „nu se 
va accepta niciodată la 
Bruxelles să se creeze avan-
taje pentru producătorii 
autohtoni”.

Vă reamintim că livrarea 
tramvaielor Astra Vagoane 
Călători întârzie şi la Cluj-Na-

poca, după ce la Oradea s-a 
amânat pentru anul viitor. 
Primele două tramvaie ro-
mâneşti noi ar putea sosi în 
Capitala Ardealului în ianu-
arie anul viitor, şi nu anul 
acesta aşa cum se preconi-
za iniţial. Cluj-Napoca este 
primul oraş din cele patru 
din ţară în care Astra Vagoa-
ne Călători a câştigat con-
tracte pentru livrarea de 
tramvaie începând de anul 
trecut: Cluj-Napoca (22), 
Oradea (10+10), Galaţi (18) 
şi Arad (10+18).

Tăriceanu laudă tramvaiele din Cluj-Napoca: 
„De ce nu ar fi bune și pentru București?”

Preşedintele interimar al 
Partidului Social Democrat 
(PSD), Marcel Ciolacu, 
a declarat că deputaţii 
clujeni Horia Nasra 
şi Cornel Itu sunt pesedişti 
„cu acte în regulă”.

În ziua citirii moţiunii de cen-
zură, PSD rămânea fără doi par-
lamentari. Deputaţii PSD de Cluj 
Cornel Itu si Horia Nasra, ală-
turi de senatorul Vasile Ilea, Re-
mus Lăpuşan şi alţi primari şi 
consilieri social-democraţi, şi-au 
dat demisia şi s-au înscris în 
ProRomânia, anunţase Victor 
Ponta. Totul s-a întâmplat după 
ce Nasra fusese sancţionat de 
conducerea PSD pentru rezul-
tatele proaste la alegerile euro-
parlamentare, pierzând şi func-
ţia de lider interimar al PSD Cluj.

La mai puţin de o săptă-
mână de la anunţul fostului 
premier, deputatul clujean 
dezvăluia lovitura de teatru: 
s-a întors în PSD! Nu singur, 
ci alături de Cornel Itu. Noul 
lider al PSD Cluj, Liviu Ale-
xa, a criticat în termeni duri 
„plimbarea” celor doi dintr-un 
partid în altul, declarând că 

aceştia s-ar putea reînscrie în 
PSD abia după un an şi doar 
cu acceptul Biroului Perma-
nent Judeţean. Acum, liderul 
naţional al social-democraţi-
lor a făcut lumină.

„Sunt în PSD! Domnul Nas-
ra şi domnul Itu sunt în PSD, 
sunt în grup şi în regulă la par-
tid”, a declarat Marcel Ciolacu, 
la Antena 3, vorbind şi despre 
posibilele reveniri ale lui Mihai 
Tudose, Sorin Grindeanu şi Ma-
rian Neacşu. Toţi trei sunt foşti 
membri cu vechime în PSD şi 
„colegi care au performat atât 
în funcţiile guvernamentale, cât 
şi în cele politice”, spune Horia 
Nasra, care afi rmă că revenirea 
celor trei în PSD ar fi  utilă.

„În perioada următoare, ală-
turi de colegul Cornel Itu, vom 
monitoriza investiţiile propu-
se de Guvernul PNL în Cluj. 
Lista este lungă, aşteptăm fi -
nanţarea unor proiecte locale 
şi un buget consistent pentru 
lucrări de infrastructură la ni-
vel judeţean şi regional!”, a 
promis deputatul clujean, en-
tuziasmat de clarifi cările adu-
se de Marcel Ciolacu.

Haos în PSD Cluj: 
„Nasra şi Itu sunt în partid!”

Emil Boc a găzduit joi, 
la Bruxelles, dezbaterea 
privind „Exodul de creie-
re în Uniunea 
Europeană”. Dezbaterea 
a vizat ideile incluse 
în raportul cu aceeaşi 
temă pe care edilul 
l-a redactat şi care 
a fost deja aprobat 
în unanimitate de comi-
sia de specialitatea 
a Comitetului European 
al Regiunilor (CoR).

„În expunerea mea, am 
pornit de la ideea că liberta-
tea de circulaţie este dreptul 
nostru, ca cetăţeni europeni, 
şi că o limitare a acestui drept 
este de neconceput. În ace-
laşi timp, nimeni nu ar tre-
bui niciodată să fi e obligat 
să îşi părăsească ţara din ca-
uza sărăciei – şi din păcate, 
românii sunt – dintre toate 
popoarele europene – cei ca-
re şi-au părăsit în cel mai 
mare număr ţara pentru a 
munci în străinătate. Peste 
trei milioane de români, con-
form documentelor ofi ciale, 
lucrează în prezent peste ho-
tare. Jumătate dintre copiii 
români care s-au născut anul 
trecut nu s-au născut în Ro-
mânia, ci în afara ţării. La 
fel de îngrijorător, 27% din   
românii care au ales să pă-
răsească România se afl ă 

printre cei mai califi caţi din-
tre concetăţenii noştri”, a 
precizat edilul.

„Am arătat în prezenta-
rea mea că în primul rând 
trebuie ca fi ecare să îşi facă 
datoria acasă, la nivel naţi-
onal sau local, folosind şi 
oportunităţile oferite de U-
niunea Europeană. Ca parte 
importantă a soluţiei, avem 
nevoie de acţiuni în centrul 
cărora să se afl e investiţiile 
în infrastructură şi în crea-
rea de locuri de muncă bine 

plătite; investiţiile în calita-
tea vieţii – mai ales în do-
menii precum educaţia, să-
nătatea, cultura şi altele; fruc-
tifi carea avantajelor compe-
titive din fi ecare oraş sau re-
giune”, a punctat Emil Boc.

Emil Boc a oferit 
exemplul Clujului

Primarul susţine că „exo-
dul creierelor” se va reduce 
pe măsură ce se vor reduce 
diferenţele de dezvoltare din-
tre diferitele ţări europene, 

iar banii europeni şi banii 
din bugetul naţional trebuie 
folosiţi pentru modernizarea 
ţării. „În acest context, am 
arătat că este o mare greşea-
lă intenţia Comisiei Europe-
ne de a reduce cu 10% fon-
durile destinate coeziunii: 
avem nevoie de aceşti bani 
pentru a putea avea parte de 
o infrastructură mai bună, 
de spitale mai bune sau şco-
li mai bune în toate regiuni-
le UE”, este de părere Pri-
marul Municipiului Cluj-Na-

poca Emil Boc.
Primarul a prezentat par-

ticipanţilor la dezbatere prin-
cipalele rezultate obţinute 
la nivelul municipiului 
Cluj-Napoca, unde s-au sta-
bilit ca prioritate, potrivit 
lui Emil Boc, păstrarea ta-
lentelor şi atragerea de ta-
lente prin sporirea calităţii 
vieţii şi prin stimularea dez-
voltării economiei, cu ac-
cent pe inovare, pe econo-
mia bazată pe cunoaştere.

La dezbaterea care a fă-

cut parte din seria dialogu-
rilor cetăţeneşti organizate 
de grupul Popularilor Euro-
peni din cadrul CoR, au fost 
prezenţi Comisarul european 
responsabil pentru democra-
ţie şi demografi e, Dubravka 
Suica (vicepreşedinte al Co-
misiei Europene), primarul 
Varşoviei, Rafał Trzaskowski, 
dar şi alţi membri infl uenţi 
ai Parlamentului European, 
printre care doi preşedinţi de 
Comisii parlamentare.

Primarul Emil Boc, la Bruxelles: 
„Nimeni să nu plece din ţară de sărăcie!”
Buna guvernare alături de investiţiile în infrastructură, în locuri de muncă bine plătite şi în calitatea vieţii 
sunt soluţiile pentru combaterea „exodului de creiere”, susţine primarul Emil Boc

Emil Boc a găzduit la Bruxelles, în calitate de membru al Comitetului European al Regiunilor, dezbaterea privind „Exodul de creiere în Uniunea Europeană”

EMIL BOC | Primarul 
Municipiului Cluj-
Napoca

„Ca parte importantă 
a soluţiei, avem 
nevoie de acţiuni 
în centrul cărora 
să se afle investiţiile 
în infrastructură 
şi în crearea de locuri 
de muncă bine 
plătite; investiţiile 
în calitatea vieţii – 
mai ales în domenii 
precum educaţia, 
sănătatea, cultura 
şi altele; fructificarea 
avantajelor 
competitive 
din fiecare oraş 
sau regiune“
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în suprafaţa 
de 50 mp, zona VIVO (Polus). In-
formaţii suplimentare la telefon 
la 0775-139542. (10.14)
¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! 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, 
antreu, 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.

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. (7.7)
¤ 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 lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 
613 mp, front 18 ml la drum 
judeţean, preţ 15 euro mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0745-251703.
¤ Vând teren 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 garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.
¤ 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 co-
pii, căutăm o garsonieră de 
închiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. 
Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.

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 loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. 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.
¤ 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.

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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GRA-

TUIT

¤ 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.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare 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 Dacia Break 1310, al-
bă, cu acte în regulă pentru 
Programul Rabla, în stare de 
funcționare, preț negociabil. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(1.7)
¤ 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. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO
¤ Vând cuptor electric nou, 
rusesc, reșou electric nou, 
mare, făcut la comandă, la 
preţuri negociabile. Informaţii 
la 0264-590688, seara. (3.7)
¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 
RON, negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-542151. 
(3.7)
¤Vând hotă electrică, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. 
(5.7)
¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan in-
oxidabil, pentru baie, capaci-
tate de 100 l, făcut la coman-
dă. 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 aragaz cu 4 ochiuri, ho-
tă gratis și burlan, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (2.2)
¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (3.7)
¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (3.7)
¤ Vând mașină de cusut. Informa-
ţii la telefon 0264-437710. (3.7)
¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (3.7)
¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, 
calorifer 95 x 60 cm și candela-
bru cu 3 braţe cu abajure sticlă 
opaca. Informaţii la tel. 

0743-515388 sau 
0264-440108. (3.7)
¤ Vând 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 
RON/buc și o sobă cu plită și 
ler la 1700 RON, sobă de gătiti 
și încălzit, preţ 150 RON. Pen-
tru informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (5.9)
¤ Vând sobă teracotă în stare 
de funcţionare, cu arzător cu 
tot două sobe, preţ foarte bun, 
negociabil. Informaţii la tel. 
0749-974302. (5.7)
¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (5.7)
¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302. (5.7)
¤ Vând 2 sobe de teracotă, 
foarte puţin folosite, preţ 250 
RON/buc, o soba cu plită și ler 
la preţul de 150 RON și o sobă 
pentru gătit și încălzit, preţ 100 
RON. Informaţii la tel. 
0264-260226. (5.7)
¤ Vând urgent cuptor electric 
nou, rusesc, la preţ foarte bun. 
Informaţii la tel. 0735-176040. 
(7.7)
¤ Vând plită cu 4 ochiuri, pe 
gaz, în stare foarte bună. Detalii 
la telefon 0727-073607. (7.7)
¤ Vând reșou electric nou, ma-
re, făcut la comandă și robot de 
bucătărie, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (7.7)
¤ 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 uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)
¤ Vând ușă metalică de la o 
terasă închisă, geamuri din 
lemn și din sticlă pe cornier. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)
¤ Vând geamuri, uși din lemn 
(rezultate din demolări). Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)
¤ Vând fotoliu pat de o per-
soană, în stare bună, preţ ne-
gociabil. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0741-028813. (5.7)
¤ Vând canapea extensibilă de 
două persoane și două fotolii. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0754-300728. (5.7)
¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și ste-
jar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos (cu etajere interioare), 
cu chei, dim. H = 205 cm, L = 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare im-
pecabilă, preţ 350 RON. Cele 3 
piese de mobilier sunt ideale 
pentru agenţii de turism, agenţie 
imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.
¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-
lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)
¤ Vând haine din piele lungi și 
scurte, pentru bărbaţi și dame. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)
¤ Vând cizme lungi militare, 
nr. 42, negre. Sunaţi la tele-
fon 0264-424005 sau 

0745-300323. (1.7)
¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (57)
¤ Vând nucă în coajă, preţ 8 
RON/kg și miez de nucă la preţul 
de 25 RON/kg, producţie 2019, a 
fost recoltată din zonă nepoluată, 
produs bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (5.7)
¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436. (5.7)
¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zo-
nă nepoluată. Tel. 
0748-220979. (5.7)
¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)
¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (5.7)
¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)
¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Informaţii la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)
¤ Vând URGENT o saltea de 2 
persoane, în stare foarte bu-
nă, 2 perne cu pene, mochetă 
de coloare albastră cu dim. 2 
x 1,50 m, un dulap de depozi-
tare textile cu fermoar, cu ca-
dru metalic, la preţuri foarte 
bune. Informaţii la tel. 
0735-176040. (7.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc domn, zo-
dia berbec, cetăţean străin. Eu, 
fără obligaţii, blondă, cu aspect 
fi zic, doresc relaţie serioasă. 
Aștept telefon la 0775-139542 
sau la adresa de e-mail: zse-
lenszki@yahoo.com. (5.5)

MESAJ

UN MESAJ SIMPLU 
DIN BIBLIE

Vă așteptăm duminica 15 
decembrie, orele 17-18, 

la locația din: Bd. 21
Decembrie 1989, nr. 36, 

cam 5. Intrarea este liberă. 
Tel. 0721-433.040 (2.5)

PIERDERI

¤ Andrada Viorela Pleșa, în cali-
tate de administrator a S.C. 
A&D GARDENIA S.R.L., declar 
că s-a pierdut certifi catul de în-
registrare în original seria B nr. 
1797297, eliberat la 
20.02.2009 de către O.N.R.C. 
de pe lângă Tribunalul Cluj. Se 
declară nul.

¤ Andrada Viorela Pleșa, în cali-
tate de administrator a S.C. 
A&D GARDENIA S.R.L., declar 
că s-a pierdut certifi catul consta-
tator în original al punctului de 
lucru din localitatea Huedin, str. 
Horea, nr. 2, Jud. Cluj. Se decla-
ră nul.

¤ Societatea THARSIS CONSUL-
TING S.R.L., cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Dorobanţilor, nr. 7, 
ap. 12, jud. Cluj, având C.U.I. 
24823845 și J12/4790/2008, 
declar pierdut certifi catul/certifi -
catele constatatoare de autori-
zare în original ale subscrisei. 
Se declară nul/nule.

¤ Pierdut legitimaţie de student 
pentru reducere/gratuitate la 
transport pe numele POPA AN-
DREI BOGDAN. O declar nulă.

¤ Pierdut Certifi cat constatator 
sediu social al fi rmei Proxl Nu-
trition S.R.L, C.U.I. 35024339. 
Se declară pierdut.

¤ Declar pierdut carnet de stu-
dent pe numele MAXIM MART-
HA-ANDREEA emis de UMF 
Cluj-Napoca, Facultatea de Me-
dicină. Îl declar nul.

¤ S.C. CARMAFLORA S.R.L., 
C.U.I. 19085733, 
J12/3324/2006, pierdut certifi -
cat constatator pentru locaţia 
punct de lucru B-dul 21 Decem-
brie 1989 nr. 133, ap. 119. Se 
declară nul.

¤ S.C. CARMAFLORA S.R.L., 
C.U.I. 19085733, 
J12/3324/2006, pierdut certifi -
cat constatator pentru locaţia 
punct de lucru Bonţida, str. Vel-
teni nr. 433. Se declară nul.

DONAŢII

¤ Donez laptop unui copil nevo-
iaș. Informaţii la telefon 
0745-569336. (2.2)

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

ACORD DE MEDIU

S.C. APULUM TURISM S.R.L., anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire complex turistic şi de 
agrement, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racor-
duri şi branşamente la utilităţi“, propus a fi  amplasat în 
Cluj-Napoca, strada Făgetului nr.6.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99 și la sediul din Cluj-Napoca, Co-
lonia Făget nr. 6, în zilele de luni-joi 9-14 și vineri între 
orele 9:00- 12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 
13:00 1989 - decembrie roșu 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbește corect! 
15:10 Maghiara de pe unu 
17:00 Cooltura 
17:35 Yanxi, palatul 
suspinelor 
18:35 Nadine 
19:30 30 de ani in 30 de 
episoade 
19:40 Sport Meteo 
20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 
22:00 Vremea barbarilor 
23:00 1989 - decembrie roșu 

ANTENA 1

12:00 Observator 
14:00 Gazda perfectă 
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
18:50 Ajut eu! 
19:00 Observator 
20:00 Chefi  la cuțite 
23:30 Xtra Night Show  

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 
14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Știrile Pro Tv 
18:00 Ce spun românii 
19:00 Știrile Pro Tv 
20:30 Las fi erbinți 
21:30 Kickboxer: Răzbunarea 
23:15 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Paradisul femeilor 

18:00 Focus 18 

19:30 Trăsniți 

20:30 Totul sau nimic 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Focus din inima 
României  

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 În căutarea adevărului 

15:00 Teo Show 

17:00 Puterea dragostei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Gülperi  

23:30 Patria mea esti tu 

LOOK TV

12:00 Rezumatele etapei La 
Liga 

13:00 Teleshopping 

15:00 UEFA Youth League: 
Chelsea - Lille 

17:00 UEFA Youth League: 
Inter Milano - Barcelona 

19:00 Top goluri. Top ratări 

19:15 Magazin UEFA 
Champions League 

19:55 Fotbal UEFA Champions 
League: Salzburg - Liverpool 

22:00 Fotbal UEFA Champions 
League: Ajax - Valencia  

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012
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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare 
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ PUBLIC

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 AUTOROM 
SERV SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Întreţinerea și repararea 
autovehiculelor al SC AUTOROM SERV SRL din localitatea 
sat Baciu, Com Baciu, str Transilvaniei, nr 446, jud Cluj

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor Nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi între orele 9.00-14.00, vineri 
între orele 9.00-12.00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

RUSU ANA, în calitate de titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
”PUZ pentru construire imobil de locuinţe colective (3 
tronsoane) cu regim de înalţime S+D+P+3E+ER şi spaţiu 
comercial la demisol, amenajare teren, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente la utilităţi“, în comuna Florești, 
sat Florești, str. Răzoare, nr. 204C, 204D, 204E, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultata la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, și la sediul proiectantului S.C. Regal Design Construct 
S.R.L., din mun. Cluj-Napoca, str. Horea nr. 67-73, ap. 23, 
din data de 10.12.2019 de luni-joi între orele 9-14 ăi vineri 
între ore 9-12.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 27.12.2019, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobantilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi intre orele 
9.00-14.00 și vineri între orele 9-12. 
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Derby-ul Transilvaniei 
în Cupa României

U-Banca Transilvania 
Cluj-Napoca, liderul la zi al 
Ligii Naţionale, o va întâlni 
pe CSU Sibiu, deţinătoarea 
trofeului, în sferturile de fina-
lă ale Cupei României la bas-
chet masculin, potrivit trage-
rii la sorţi efectuate, luni, 
la sediul Federaţiei Române 
de Baschet.
O altă confruntare atractivă va 
fi  eternul derby Steaua – 
Dinamo.
Campioana en titre, CSM CSU 
Oradea, va juca în deplasare cu 
SCM ''U'' Craiova, iar altă con-
fruntare va avea loc între SCM 
Timișoara și BCMU FCA Pitești.
Meciurile din prima manșă vor 
avea loc pe 28 decembrie, iar 
cele din retur sunt programate 
pe 8 ianuarie.
Programul partidelor 
din sferturi:
SCM Timișoara – BCMU FCA 
Pitești
U-Banca Transilvania 
Cluj-Napoca – BC CSU Sibiu
Steaua București – Dinamo 
Știinţa București
SCM ''U'' Craiova – CSM CSU 
Oradea

Victorii pentru 
echipele de volei
Voleibaliștii Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj au câștigat 
meciul disputat cu CS UV 
Timișoara, scor 3-0 (28-26, 
25-18, 25-20). Partida a avut 
loc în weekend la Timișoara și 
a contat pentru etapa a VIII-a a 
Diviziei A1.
În urma acestei victorii, echipa 
universitară a adunat cinci 
puncte și a urcat pe locul opt. 
În schimb, formaţia de pe Bega 
a coborât pe locul nouă cu trei 
puncte.
Totodată, echipa de volei fe-
minin ”U” NTT Data Cluj a 
câștigat la ”masa verde” par-
tida cu CSO Voluntari, scor 
3-0. Meciul a fost programat 
la Voluntari, iar victoria le-a 
revenit ”studentelor” deoa-
rece echipa gazdă nu a avut 
medic. Astfel, voleibalistele 
clujence au adunat nouă 
puncte și se clasează pe locul 
opt în Divizia A1.

Gloria Bistriţa 
va juca în Cupa EHF
CS Gloria Bistriţa va juca în 
grupele EHF în locul celor de 
la Corona Brașov după ce for-
maţia de sub Tâmpa a fost 
implicat într-un scandal uriaș 
de dopaj.
Corona a fost exclusă din 
Liga Florilor și Cupa EHF, iar 
în competiţia europeană a 
fost înlocuită de Gloria 
Bistriţa, echipă în faţa căreia 
a pierdut în preliminariile în-
trecerii.
Formaţia bistriţeană va evo-
lua în C alături MKS Lublin din 
Polonia, ERD din Ungaria și 
Odense din Danemarca.
Formaţia ardelană va juca 
primul meci pe 4 sau 5 ianu-
arie 2020.

Pe scurt

Echipa naţională de hand-
bal feminin joacă astăzi, 
de la ora 13:30, în etapa 
a 2-a din Main Round 
împotriva reprezentativei 
similar din Suedia.

Trupa pregătită de Thomas 
Ryde a pierdut duminică di-
mineaţă împotriva Rusiei 
27-18 şi ocupă în acest mo-
ment ultimul loc în Grupa 2 
din Main Round. România es-
te obligată să câştige jocuri-
le cu Suedia şi Japonia pen-
tru a mai spera că intră în 
lupta pentru locurile 7-8, ce-
le care oferă un culoar mai 
bun pentru califi carea la Jo-
curile Olimpice din 2020.

România depinde şi de re-
zultatul partidei dintre Sue-
dia şi Muntenegru, într-un 
meci care se va disputa în 
ultima rundă. Nordicele tre-
buie să piardă meciul cu Ro-

mânia şi Muntenegru pentru 
ca naţionala antrenată de 
Thomas Ryde să spere la lo-
curile 7-8.

Cristina Neagu (foto) ar 
putea să absenteze în meciul 
cu Suedia din cauza proble-
melor medicale, conform spu-
selor lui Thomas Ryde.

„Cristina este obosită acum, 
e normal să fi e aşa. A jucat 
cu Spania, cu Senegal, cu Mun-
tenegru, a fost pe teren cu Un-
garia, la fel şi cu Rusia. E obo-

sită şi nu mai are energie. Ea 
a făcut enorm de multe lu-
cruri pentru echipă, dar azi 
nu a putut şi am vorbit des-
pre acest lucru înainte, dar şi 
pe parcursul jocului. I-am zis 
să-şi potolească creierul, să 
gândească şi să vorbească po-
zitiv. Ştiu că îi e greu, că ea 
are dorinţă, dar trebuie să o 
facă. Vedem dacă o vom fo-
losi, e un semn de întrebare 
fi indcă o doare genunchiul”, 
a declarat Ryde.

Handbalistele joacă un nou meci 
decisiv în Japonia

Drapelul Rusiei nu va 
putea fi  văzut la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, 
din vara anului viitor, dar 
nici la cele de la Beijing din 
2022 (Olimpiadă de iarnă).

Comitetul Executiv al WA-
DA a aprobat recomandările co-
misiei care a indicat ca Rusia să 
rămână fără dreptul de a parti-
cipa la evenimentele sportive 
internaţionale majore, inclusiv 
la Olimpiade şi Campionate 
Mondiale, pentru o perioadă de 
patru ani. Pe lângă Jocurile Olim-
pice (2020 şi 2022), Rusia nu va 
avea dreptul să participe nici la 
Campionatul Mondial de fotbal 
din 2022 (din Qatar).

WADA a acuzat Rusia că a 
dat naştere unui adevărat „sis-
tem instituţional” al dopajului 
în perioada 2011-2015.

De asemenea, WADA a in-
terzis ofi cialilor guvernamen-

tali ruşi şi reprezentanţilor co-
mitetului olimpic din Rusia să 
participe la evenimente spor-
tive internaţionale. Decizia co-
misiei WADA a fost luată cu 
unanimitate de voturi.

Rusia va ataca, cel mai pro-
babil, această decizie la Tribu-
nalul de Arbitraj Sportiv de la 
Lausanne, instituţie care va 
avea ultimul cuvânt.

Sportivii ruşi care pot do-
vedi că nu au nicio legătură 
cu acest scandal imens de do-
paj în care este implicată Ru-
sia pot concura sub steag ne-
utru la JO.

Rusia a fost deja exclusă de 
la JO care au avut loc la Rio de 
Janeiro (2016) şi PyeongChang 
(2018), din cauza acestui scan-
dal de dopaj declanşat în urmă 
cu patru ani. Totuşi, 168 de spor-
tivi ruşi au concurat sub steag 
neutru la Pyeongchang.

Rusia, interzisă 
la competiţiile majore

Obosiţi de programul 
infernal din ultimele luni, 
campionii au clacat chiar 
înaintea duelului crucial 
cu Celtic Glasgow, 
din ultimul meci al grupei 
în Europa League. 

Negru de supărare şi ne-
dorind să izbucnească în di-
rect în faţa presei, Dan Petres-
cu, tehnicianul „feroviarilor”, 
nu a venit la interviurile de 
la fi nalul meciului pierdut cu 
Botoşani. În locul său a venit 
„secundul” Alin Minteuan, 
care a recunoscut tensiunile 
existente în interiorul echipei.

„Probabil că Dan Petrescu 
nu se simte prea bine, am fost 
rugat să vin la conferinţă. Con-
cluziile sunt foarte simple. Cei 
de la Botoşani au avut două 
şuturi pe spaţiul porţii şi au 
înscris două goluri, noi am 
avut oportunităţi, dar le-am 
ratat. Am pierdut 3 puncte pe 
mâna noastră!”, a declarat Min-
teuan, la fl ash-interviu.

„Jucătorilor li s-a transmis 
o stare de nervozitate şi presi-
une, până la urmă n-a ieşit bi-
ne. Aveam nevoie de un rezul-
tat bun în perspectiva meciu-
lui cu Celtic, ne rămâne doar 
să ne gândim la acel meci, spe-
răm să obţinem o califi care în 
primăvară. Sperăm ca odată cu 
terminarea acestor meciuri eu-

ropene să avem o constanţă şi 
la meciurile din deplasare, în 
Liga 1. Oricum, degeaba ne 
plângem, dacă nu obţinem 
puncte, va fi  greu să rămânem 
sus în clasament”, a conchis 
fostul mijlocaş al CFR-ului.

„Nu s-a dorit amânarea par-
tidei cu Botoşani. Cu Celtic nu 
va fi  un meci pentru România, 
ci pentru Cluj, aşa au zis unii! 
Am fost criticat fi indcă am spus 
că este în interesul naţional” – 
Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj.

CFR Cluj a pierdut fotoliul 
de lider în Liga 1

Astra Giurgiu este cea mai 
în formă echipă din Liga 1 şi 
noul lider al clasamentului 
după succesul cu 1-0 în faţa 
celor de la Universitatea Cra-
iova. Denis Alibec a marcat 
unicul gol al partidei, iar tru-
pa giurgiuveană a urcat pe 
primul loc. Astra are 40 de 
puncte în acest moment, do-
uă mai multe faţă de CFR Cluj, 
iar cele două echipe se vor 

duela în runda următoare în 
Gruia. CFR Cluj este echipa 
cu cel mai bun atac şi cea mai 
bună defensivă, dar cu toate 
astea ocupă doar locul doi. 
Ardelenii sunt doar pe locul 
6 în clasament la numărul de 
puncte acumulate în deplasa-
re în actuala stagiune.

Denis Alibec nu va evolua 
în partida care se va disputa 
la Cluj-Napoca, fi ind suspen-
dat după ce a primit al 5-lea 
cartonaş galben în acest se-

zon în meciul cu Universita-
tea Craiova.

CFR Cluj mai are trei me-
ciuri de disputat până la fi -
nalul lui 2019, primul fi ind 
joi în Europa League împo-
triva celor de la Celtic 
Glasgow. Trupa pregătită de 
Petrescu va primi vizita ce-
lor de la Astra Giurgiu pe 16 
decembrie, în timp ce ulti-
mul meci îl vor disputa îm-
potriva celor de la FC Volun-
tari pe 21 decembrie.

Nervi și presiune la CFR Cluj 
înainte de „finala” cu Celtic 
Fără victorie în deplasare în Liga 1 din luna august, „feroviarii” au cedat și pe terenul 
Botoșaniului, scor 1-2, la finalul unei partide pe care Dan Petrescu o dorea amânată 

Alin Minteuan, antrenorul secund de la CFR Cluj, a vorbit după meciul cu FC Botoșani
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