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De ce este acuzat Donald Trump?
POLITICĂ

Iohannis: „Primul pas spre anticipate”
Camera Reprezentanţilor a 

Congresului Statelor Unite a 
dezvăluit, marţi, capetele de 
acuzare pentru Donald Trump, 
în cadrul procesului de pune-
re sub acuzare a preşedinte-
lui american. Trump este acu-
zat de abuz de putere şi ob-
strucţionarea Congresului, re-
latează CNN.

Donald Trump este acuzat, 
în primul rând, de Camera Re-
prezenţilor pentru că s-a folo-
sit de funcţia de preşedinte al 
republicii pentru a obţine be-
nefi cii personale, ignorând sau 
afectând, astfel, interesul na-
ţional. Prin faptul că a solici-
tat de la omologul său ucrai-
nean şi a pus presiune pe aces-
ta pentru investigarea unuia 
dintre contracandidaţii săi, 
preşedintele Trump este acu-
zat de abuz de putere.

În ceea ce priveşte al doi-
lea cap de acuzare, Trump e 

acuzat că s-a declarat pe sine 
„deasupra răspunderii funcţi-
ei, deasupra poporului ame-
rican şi deasupra puterii con-
gresului. Punerea sub acuza-
re a preşedintelui este un in-
strument menit să protejeze 
ameninţările la adresa insti-
tuţiilor democratic”. Acuzato-
rii săi din Camera spun des-
pre Trump că se consideră 
deasupra legii.

Donald Trump a reacţionat, 
ca deobicei, pe Twitter. Pre-
şedintele american spune că 
nu a făcut nimic greşit şi că 
punerea sa sub acuzare este 
„o nebunie”.

După ce va fi  pus sub acu-
zare, Trump va fi  judecat în Se-
natul american, iar pentru a fi  
demis din funcţie el ar trebui 
să fi e găsit vinovat de cel pu-
ţin două treimi dintre senatori. 
În prezent, republicanii au în 
Senat o majoritate de 53-47.

Preşedintele Klaus Iohannis 
a declarat că este dreptul con-
stituţional al PSD să depună o 
moţiune de cenzură, însă dacă 
Guvernul Orban este demis se 
merge către alegeri anticipate.

„Este dreptul constituţional 
al grupului PSD să depună mo-
ţiune de cenzură. Dar trebuie 
să fi m conştienţi că acest gu-
vern minoritar să adopte legis-
laţie care este necesara pentru 
români. Faptul că PSDul vrea 
să ameninţe cu moţiune de 
cenzură nu sperie pe nimeni. 
Dacă printr-o angajare a răs-
punderii guvernul Orban pică, 
asta e primul pas spre antici-
pate, că se vor realiza sau nu, 
vom vedea la momentul re-
spectiv”, a declarat Iohannis.

De asemenea, preşedintele 
nu consideră că va fi  în viito-
rul apropiat în situaţia de a 
mai desemna un prim-minis-
tru din partea PSD.

„Nu consider că va mai fi 
situaţia în viitorul apropiat. 
Eu am desemnat premier din 
partea PNL. Mi se pare că Gu-
vernul PNL face o treabă foar-
te bună. Nu intenţionez să nu-
mesc premier PSD", a afirmat 
Kalus Iohannis.

Preşedintele interimar al 
PSD, Marcel Ciolacu a decla-
rat că partidul său va depune 
o moţiune de cenzură dacă li-
beralii îşi vor asuma răspun-
derea sau vor da o Ordonanţă 
de Urgenţă pentru alegerea pri-
marilor în două tururi.

Guvernul ar putea fi demis 
cu voturile PSD, UDMR şi cu 
votul parlamentarilor mino-
rităţilor naţionale controlaţi 
de PSD. 

În total, PSD, UDMR şi cei 
7 deputaţi ai minorităţilor ar 
stânge 239 de voturi, faţă de 
cele 233 de voturi necesare 
pentru moţiunea de cenzură.

TIMP LIBER

Evgeni Plushenko, 
umilit la Cluj
Firma care a organizat spectacolul „Kings 
on Ice” de la Cluj-Napoca a fost amendată 
cu 50.000 de lei.   Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Taximetriştii, protest 
fără succes la Primărie
Zeci de taximetriști au protestat în curtea 
Primăriei Cluj-Napoca unde au cerut majo-
rarea tarifelor.  Pagina 4

P. 7

Consolidarea sălii de sport de la Liceul „Coșbuc”, mai scumpă 
decât construcția. Boc: „Vinovații vor răspunde!”

Emoţii pe patru roţi! 
Cum circulăm iarna?

Lunile de iarnă aduc cele mai multe accidente rutiere. În anotimpul rece, șoferii ar trebui să-și sporească 
atenția și să respecte o serie de recomandări, deoarece condusul pe carosabilul umed sau înghețat 
poate să fie dificil, chiar și pentru șoferii experimentați. Pagina 3

Sfaturi de la piloţii de raliuri pentru şoferii clujeni
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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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Tânăra lovită pe trecerea 
de pietoni în Sânnicoară 
are nevoie de sânge
O tânără de 17 ani are nevoie disperată de 
sânge după un accident teribil petrecut sâm-
bătă seara în Sânnicoară. "Daria Suciu, fata 
lovită pe trecerea de pietoni sâmbătă seara 
în Sânnicoară, are nevoie de sânge. Cine 
poate este rugat să doneze pe strada 
Bălcescu numărul 18 între orele 7.30-13.30 
la Centrul de Transfuzii cu specifi caţia pentru: 
Daria Suciu internată la Pediatrie 1 (chirurgie 
infantilă)", este mesajul lansat pe reţelele 
de socializare de părinţii fetei. Un accident 
rutier grav a avut loc pe DN 1 C la pe raza lo-
calităţii Sânnicoară. „Un conducător auto, ce-
tăţean german, de 82 de ani în timp ce con-
ducea un autoturism nu a acordat prioritate 
de trecere unei tinere de 17 ani, din 
Bobâlna, care se afl a în traversare reguleme-
ntară, de la stânga spre dreapta faţă de sen-
sul de deplasare a autoturismului, a acro-
șat-o cu partea din faţă și a oprit la aproxi-

mativ 100 metri după producerea impactu-
lui. Conducătorul auto nu se afl a sub infl u-
enţa alcoolului. Victima a fost transportată 
în stare gravă la UPU", transmite IPJ.

Site fals pentru 
achiziţia rovinietei
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a constatat 
un portal fals pentru achiziţia rovinietei. 
„CNAIR a constatat că în mediul online 
există un portal web pentru achiziţia rovi-
nitei, care nu este autorizat de CNAIR, re-
spectiv www.rovinietaro.ro. (...) CNAIR 
nu își asumă nicio responsabilitate cu pri-
vire la accesarea, în vederea achitării rovi-
nietei, a unor portaluri web neautoriza-
te”, se arată într-un comunicat remis de 
CNAIR. Utilizatorii sunt rugaţi să achite 
rovinieta numai la distribuitorii autorizaţi, 
ale căror puncte de distribuţie/portaluri 
web autorizate se regăsesc pe site-ul ofi-
cial al CNAIR.

Incendiu dubios 
la marginea Clujului!
Un incendiu dubios a avut loc pe strada Sf. Ion 
din zona Făget după ce o mașină abandonată 
în urmă cu câteva zile s-a aprins din senin. În ur-
ma impactului, adolescentul a ajuns în stare 
gravă la spital, iar mașina celui de 23 de ani, 
originar din Băișoara, a rămas abandonată în 
zona respectivă. Pompierii clujeni au fost anun-
ţati cu privire la un incendiu la autoturismul re-
spectiv în seara zilei de luni, deși în urma acci-
dentului au decuplat bateria, iar posibilitatea 
unui scurt circuit este exclusă. Pompierii și poli-
ţiștii ajunși la faţa locului au deschis o anchetă 
pentru a stabili împrejurările în care s-a produs 
incendiul. Reamintim că două mașini s-au lovit 
după o depășire neregulamentară efectuată pe 
strada Sfântu Ion din Cluj-Napoca, iar cel puţin o 
persoană este în stare gravă. „Accidentul de pe 
strada Sfântu Ion s-a produs pe fondul unei de-
pășiri neregulamentare. Două autoturisme im-
plicate, două persoane rănite, cel puţin una este 
în stare gravă”, au anunţat reprezentanţii IPJ.

Pe scurt

Primarul Emil Boc susţi-

ne în continuare 

că pe 1 ianuarie 2024 

se va putea circula 

pe centura metropolita-

nă şi spune că acum 

totul depinde de Guvern, 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Compania de Drumuri.

„Am aprobat ieri în şedin-

ţa de Consiliu Local înche-

ierea unui protocol de cola-

borare dintre CNAIR, Minis-

terul Transporturilor şi pri-

măriile Cluj-Napoca, Floreşti, 

Gilău şi Apahida în vederea 

realizării Centurii Metropo-

litane. De ce este nevoie de 

acest protocol? Pentru că ve-

chiul protocol trebuie amen-

dat din două motive. Pe de-o 

parte, acum avem varianta 

ofi cială de traseu aprobată 

de către CNAIR şi în baza 

acestei aprobări urmează să 

se deruleze toate celelalte 

avize prevăzute de lege, pe 

de altă parte, protocolul sta-

bileşte foarte clar obligaţiile 

legale şi anume Primăria 

Cluj-Napoca mandatată să 

întreprindă toate demersuri-

le legale şi să obţină tot ce 

este necesar în vederea eli-

berării autorizaţiei de con-

strucţie, iar unitatea emiten-

tă care obţine autorizaţia de 

construcţie este Compania 

de Drumuri pentru că este 

titularul de proiect. 

Asta înseamnă că noi tre-

buie să punem pe masă în-

treaga documentaţie, cu toa-

te avizele, cu toate studii-

le, astfel încât să fie obţi-

nută autorizaţia de con-

strucţie”, a declarat prima-

rul Clujului.

Potrivit lui Boc, în privin-

ţa termenelor, „acest proto-

col nu modifică cu nimic 

prognoza iniţială”.

„Până în 31 decembrie 

2023, ultima zi când se pot 

cheltui bani europeni din 

actualul exerciţiu financiar, 

să fie gata centura metropo-

litană, totul depinzând de 

Guvernul României, de Mi-

nisterul Transporturilor şi 

CNAIR, ca titulari de con-

tract în raport cu Uniunea 

Europeană. Noi, prin acest 

protocol, doar am preluat în 

locul Guvernului să facem 

anumite etape procedurale. 

Partea plină a paharului es-

te că avem avizat traseul, 

sunt stabilite toate conexi-

unile dintre centură şi mu-

nicipiul Cluj-Napoca, s-a în-

ceput pregătirea pentru avi-

zele necesare, cel mai com-

plicat este avizul de mediu”,a 

conchis primarul.

Noul protocol se încheie 

şi produce efecte juridice 

până la obţinerea autoriza-

ţiei de construire de către 

CNAIR. Asocierea dintre 

Cluj-Napoca, Gilău, Floreşti 

şi Apahida s-a angajat, prin-

tre altele, că va asigura fi-

nanţarea elaborării studiu-

lui de fezabilitate şi elabo-

rarea PUZ pentru întregul 

proiect şi că va obţine avi-

zul comisiei tehnico-econo-

mice a CNAIR.

În schimb, CNAIR are 

obligaţia să aprobe ulterior 

studiul de fezabilitate, să în-

treprindă demersurile nece-

sare pentru obţinerea auto-

rizaţiei de construire şi să 

realizeze demersurile lega-

le pentru realizarea obiecti-

vului de investiţii.

Centura Metropolitană va 

avea o lungime totală de 38 

kilometri iar alocarea fi nanci-

ară de la Comisia Europeană 

este de 150 de milioane de 

euro. Aceşti bani vor putea fi  

utilizaţi până în anul 2023. 

Potrivit reprezentanţilor 

platformei de monitorizare a 

infrastructurii Pe Unde Merg, 

costul fi nal pentru implemen-

tarea proiectului va fi  de pes-

te 250 milioane de euro.

În Master Planul General 

de Transport al României, 

Centura Metropolitană (Eta-

pa I) este prevăzută cu 4 

benzi de circulaţie cu o lun-

gime totală aproximativă de 

38,8 km, din care aproxima-

tiv 31,3 km reprezintă drum 

nou, iar 7,5 km moderniza-

re drum existent sau drum 

nou. Drumurile de legătură 

(Etapa II) propuse conform 

PUG sunt în lungime totală 

aproximativă de 33,6 km 

drumuri noi sau moderni-

zare de drumuri existente.

Centura metropolitană a Clujului.
Boc: „Totul depinde de Guvern!”
Compania de Drumuri şi primăriile Cluj-Napoca, Gilău, Floreşti şi Apahida au 
reînnoit protocolul de colaborare pentru realizarea centurii metropolitane

Primarul Emil Boc susţine că pe 1 ianuarie 2024 se va putea circula pe centura metropolitană

-1°/2° Variabil
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Primăria Cluj-Napoca a 

dat undă verde construirii 

unui bloc cu 10 etaje pe 

strada Plopilor, într-o zonă 

puternic marcată de spaţii 

verzi precum Parcul 

Sportiv Iuliu Haţieganu şi 

Parcul Rozelor. În Planul 

Urbanistic General (PUG) 

se arată că aici se pot con-

strui blocuri cu regim de 

înălţime de maxim 4 etaje.

Consilierii locali au adop-

tat cu 24 de voturi pentru 

acest proiect de hotărâre, 

după ce în prealabil au 

adoptat un amendament ca-

re prevede că circulaţiile 

auto, velo, precum şi spa-

ţiile verzi amenajate vor 

avea acces public nelimi-

tat. Consilierii locali Radu 

Moisin şl Loredana Pop nu 

au participat la votul pen-

tru acest proiect.

Consilierii locali au aprobat 

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) 

de dezvoltare zonă mixtă – stra-

da Plopilor. Benefi ciarul con-

strucţiei este General Construct 

SRL din Suceava, iar proiectan-

tul este Arhimar Serv SRL.

Vorbim de un teren în su-

prafaţă de 13.216 mp, situat 

în vecinătatea parcului spor-

tiv Iuliu Haţieganu.

„Pe suprafaţa de teren 

reglementată de 9931 mp se 

propune construirea unui 

imobil de locuinţe colecti-

ve cu spaţii comerciale şi 

servicii la parter, cu regim 

de înălţime de 1-2 subso-

luri + Parter + 10 etaje, 

deservit de o stradă de in-

ters local cu ampriza de 14 

metri şi amenajări exteri-

oare, spaţii verzi cu acces 

public nelimitat, platformă 

de parcare auto. Accesul 

auto şi pietonal se realizea-

ză din strada Plopilor, pe 

un drum de interes local re-

gularizat la ampriză de 10 

metri şi pod peste Canalul 

Morii, modernizat la ampri-

ză de 10 metri”, se arată în 

documentele Primăriei.

Arhitecţii din Primăria 

Cluj-Napoca au dat undă 

verde proiectului motivând 

că în zonă există cel puţin 

alte două clădiri cu regim 

de înălţime de 10 etaje. Cu 

toate acestea, oficialii din 

Primărie recunosc că prin 

PUG se instituie un regim 

maxim de 4 nivele suprate-

rane, dar că în acest caz es-

te vorba de o derogare.

„Întrucât vecinătăţile adi-

acente conţin fond constru-

it cu regim mare de înălţime 

(imobil de locuinţe colecti-

ve P+10 etaje în partea de 

est şi cămin studenţesc P 

+10 etaje în partea de vest), 

prin PUZ s-a reglementat un 

regim de înălţime asemănă-

tor, având în vedere necesi-

tatea conformării spaţiului 

volumetric. Astfel prin PUZ 

se instituie un regim dero-

gatoriu în ceea ce priveşte 

înălţimea clădirilor, regimul 

maxim prevăzut prin PUG fi -

ind de 4 nivele supraterane”, 

transmite municipalitatea.

Din punct de vedere al 

evoluţiei istorice, zona studi-

ată face parte dintr-o mică 

enclavă cu funcţiune mixtă 

afl ată într-o zonă puternic 

marcată de spaţii verzi pre-

cum Parcul Sportiv Iuliu Ha-

ţieganu şi Parcul Rozelor.

Rămâne cum am stabilit! 
Bloc de 10 etaje într-un loc cu spaţii verzi.

Asociaţia Organizaţia 

Generală Voluntară pentru 

Prevenirea Faptelor 

Antisociale (O.G.V.P.P.F.A.) 

şi-a mutat atenţia pe feno-

menul de cerşetorie din 

mijloacele de transport în 

comun din Cluj-Napoca.

Până acum, Asociaţia lu-

cra în principal în Piaţa 

Avram Iancu, la slujbele re-

ligioase, unde menţinea un 

climat de siguranţă.

„În atenţia instituţiilor 

competente ale statului! Ac-

t i v i t a t e a  a s o c i a ţ i e i 

O.G.V.P.P.F.A. a redus numă-

rul de grupuri şi persoane 

cu instrumente (colindători), 

care apelează la mila călăto-

rilor în mijloacele de trans-

port în comun şi în jurul sta-

ţiile C.T.P. Am acţionat pe 

liniile 30, 25, 6, 35. Mulţi 

dintre copiii cu acordeoane 

au coborât la prima staţie, 

câţiva au reîncercat să se 

urca în mijlocul de trans-

port următor, dar şi acolo 

au fost întâmpinaţi de vo-

luntarii O.G.V.P.P.F.A. Mem-

brii voluntari ai O.G.V.P.P.F.A. 

sunt pregătiţi să observe, să 

sesizeze problemele obser-

vate sau provocările care vin 

din spaţiul public, direcţio-

nându-le în vederea soluţi-

onării acestora către insti-

tuţiile competente ale sta-

tului”, a precizat Alexandru 

Buga, colonel de poliţie în 

rezervă, prim-vicepreşedin-

tele Asociaţiei.

Organizaţia acţionează şi 

în Piaţa Unirii pe parcursul 

Târgului de Crăciun, „pen-

tru activităţi de prevenire a 

faptelor antisociale”.

De asemenea, organiza-

ţia a participat de-a lungul 

timpului la acţiuni asemă-

nătoare şi în Piaţa Avram I-

ancu, pentru a asigura or-

dinea în timpul unor slujbe 

religioase.

Cât e de legal să dai 
oameni jos din autobuze

Reprezentanţii Compani-

ei de Transport Public 

Cluj-Napoca susţin că ei nu 

au fost informaţi despre ast-

fel de activităţi, dar că le-

gal această asociaţie nu are 

dreptul să dea oamenii jos 

din autobuze.

În conducerea acestei aso-

ciaţii regăsim mai mulţi pen-

sionari, foste cadre ale Mi-

nisterului de Interne. Preşe-

dintele Asociaţiei, Svajczer 

Csaba, se recomandă drept 

membru Poliţia Internaţio-

nală (I.P.A.), ceea ce înseam-

nă că este fost poliţist, 

prim-vicepreşedintele Aso-

ciaţiei, Alexandru Buga, es-

te colonel de Poliţie în re-

zervă, vicepreşedintele, prof. 

dr. univ. ing. Inst. Chimie 

Mircea Vlassa, este aflat în 

pensie, iar membrul coor-

donator al Asociaţiei, Dan 

Berar, e colonel de Poliţie 

în rezervă.

Svajczer Csaba preledin-

tele OGVPPFA a ieşit în evi-

denţă în 2017 când, cu o in-

signă „de şerif” la gât, a ac-

ţionat cot la cot cu jandar-

mii în cadrul mitingului No-

ii Drepte din Piaţa Avram I-

ancu, unde acesta „a dat o 

mână de ajutor” la scoate-

rea actriţei Oana Mardare din 

mijlocul manifestanţilor.

O nouă forţă de protecţie şi pază face ordine 
la Cluj! Curăţă autobuzele de cerşetori.

Lunile de iarnă aduc cele 

mai multe accidente ruti-

ere. În anotimpul rece 

orice şofer ar trebui să-şi 

sporească atenţia şi să 

respecte o serie de reco-

mandări deoarece condu-

sul pe drumurile publice, 

pe timp de iarnă, poate să 

fi e difi cil, chiar şi pentru 

şoferii experimentaţi.

Prezent la Cluj cu progra-

mul dedicat siguranţei copii-

lor şi tinerilor, Adrian Grigo-

re, pilot profesionist de raliu 

de 12 ani în Campionatul de 

Raliu al României, atrage aten-

ţia şoferilor care nu îşi echi-

pează corespunzător maşini-

le în sezonul rece.

„În primul rând, aderenţa 

este mai scăzută deoarece 

scad temperaturile, iar cau-

ciucurile nu se mai compor-

tă la fel. Primul lucru pe ca-

re ar trebui să îl facă un con-

ducător auto, ar fi  să se pre-

gătească de iarnă. Să-şi mon-

teze cauciucuri de iarnă. Es-

te o problemă în România din 

acest punct de vedere deoa-

rece mulţi caută să le folo-

sească cât mai mult pe cele 

pe care le au sau să îşi cum-

pere second hand. Sfatul nos-

tru, al profesioniştilor, este 

să îşi caute cauciucuri noi, 

de calitate medie spre bună 

pentru că diferenţa este foar-

te mare şi se simte. Ce face 

cauciucul de iarnă? Lucrea-

ză foarte bine de la tempera-

turi sub 7 grade, nu neapă-

rat dacă este gheaţă, zăpadă 

sau polei pe jos. În al doilea 

rând, ar trebui să anticipeze 

mai mult decât în condiţii 

normale de aderenţă pentru 

că maşina nu se mai compor-

tă la fel ca şi atunci când es-

te cald. Prin urmare, distan-

ţa pe care ar trebui să o păs-

treze între el şi maşina din 

faţă ar trebui să fi e de cel 

puţin 3 ori mai mare. Aici e 

un calcul foarte simplu. Da-

că în mod normal se reco-

mandă să ai o distanţă de 2 

secunde între maşini, pe ade-

renţă scăzut ar trebui să fi e 

de cel puţin 7 secunde. De 

ce? Pentru că în momentul 

în care se întâmplă ceva să 

nu fi i nevoit să faci lucruri 

repede şi brusc deoarece ma-

şina nu va răspunde ok”, 

spune Adrian Grigore.

Şoferii sunt leneşi?

De asemenea, comisarul 

de poliţie Sorin Precup sus-

ţine că mulţi dintre şoferi nu 

îşi echipează maşinile cu an-

velope de iarnă. Mai mult, 

acesta afi rmă că mulţi din-

tre şoferi sunt cuprinşi de le-

ne şi nu îşi curăţă corespun-

zător parbrizul.

„Chiar dacă obligativita-

tea este să se folosească ace-

le anvelope de iarnă doar 

atunci când carosabilul este 

acoperit cu zăpadă, gheaţă 

sau polei, ele sunt foarte uti-

le la temperaturi scăzute. 

Aderenţa unui pneu de iar-

nă, prin compoziţia lui, are 

mai mare aderenţă. Nefolo-

sind acestei pneuri pot apă-

rea foarte uşor acele derapa-

je şi de aici multe alte acci-

dente. În multe situaţii, con-

ducătorii auto care nu au 

adăpostite maşinile în gara-

je, din grabă ori alte consi-

derente, nu îşi curăţă sufi ci-

ent de mult parbrizul, lune-

ta sau geamurile laterale. 

Astfel, fi indu-le foarte scă-

zută vizibilitatea şi de aici 

apar foarte multe accidente 

nedorite”, mai spune comi-

sarul Sorin Precup.

Accident grav între Cluj
 şi Floreşti

Un accident soldat cu mai 

mulţi răniţi a avut loc sâm-

bătă pe DN1 între Cluj şi 

Floreşti, după ce un autotu-

rism a pătruns pe contra-

sens. Au fost implicate trei 

maşini, iar una dintre victi-

me a rămas încarcerată. Tra-

ficul a fost blocat mai bine 

de două ore.

„Conducătorul auto de 20 

de ani din comuna Bratca, 

judeţul Bihor, pe fondul vi-

tezei neadaptate într-o cur-

bă uşoară la dreapta, pier-

de controlul asupra direcţi-

ei de mers şi intră pe sen-

sul opus unde loveşte un alt 

autoturism care era condus 

regulamentar de un bărbat 

de 44 de ani, din Cluj-Na-

poca. Ulterior, autoturismul 

condus de tânăr, a fost pro-

iectat în alt autoturism con-

dus pe banda 1 a sensului 

de mers Cluj-Napoca-Flo-

reşti, de un bărbat de 44 de 

ani, din Cluj-Napoca. Tână-

rul de 20 de ani, nu deţine 

permis de conducere, nu se 

afla sub influenţa alcoolu-

lui sau altor substanţe. Toţi 

cei trei conducători auto au 

fost transportaţi la spital 

pentru îngrijiri medicale.”, 

a precizat IPJ Cluj.

Una dintre victimele acci-

dentului este poliţist în Flo-

reşti, iar pe reţelele de soci-

alizare se face apel pentru 

donare de sânge.

Cât de bine ştiu şoferii clujeni 
să circule pe timp de iarnă?
Odată cu venirea iernii se înmulţesc şi evenimentele rutiere nedorite. Mai multe accidente 
gave au fost loc în ultimele zile, soldate cu victime

Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, pe DN1, între Cluj și Florești
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Dan Tarcea, viceprimarul 

Clujului, a vorbit 

despre proiectul 

cu privire la demolarea 

garajelor din majoritatea 

cartierelor importante.

Dan Tarcea a vorbit des-

pre demolarea garajelor din 

cartierul Mănăştur şi Gheor-

gheni, iar rezultatele mulţi 

clujeni le bănuiau de mai 

mulţi ani. Viceprimarul a de-

clarat că în ciuda faptului că 

oamenii care şi-au demolat 

garajele au prioritate pentru 

prelungirea locului de par-

care în zona respectivă, apro-

ximativ 30% dintre ei nu 

s-au prezentat pentru înche-

ierea unui nou contract.

„Epoca şi era garajelor a 

dispărut la Cluj-Napoca. Pri-

mele garaje pe care le-am de-

molat au fost pe strada Arini-

lor, acolo unde unele dintre 

ele au fost construite fără au-

torizaţie. Am demolat câteva 

pe strada Parâng în urma unor 

sentinţe judecătoreşti, după 

care am mers pe Bulevardul 

Nicolae Titulescu. Am reuşit 

să demolăm 508 garaje din 

care au rezultat 635 de locuri 

de parcare. Practic am reuşit 

să facem o suplimentare cu 

25% a locurilor de parcare. 

Avem însă o surpriză. Priori-

tate pentru a benefi cia de noi 

locuri de parcare sunt cei ca-

re şi-au demolat locurile, dar 

din fericire ca să zic aşa, cam 

30% nu s-au prezentat pen-

tru prelungirea contractului. 

Fie nu mai locuiesc în zonă, 

fi e nu mai au maşină, fi e aveau 

alte lucruri depozitate acolo. 

Practic, numărul de locuri de 

parcare obţinute este mult mai 

mare. Am avut surpriza să gă-

sim o cramă în cartierul Ghe-

orgheni, precum şi o afuma-

toare”, a declarat Dan Tarcea.

Viceprimarul anunţă 
demolărea garajelor 
şi în cartierul Între Lacuri

„În această lună am tri-

mis somaţii pentru 326 de 

proprietari din zona Între 

Lacuri. Vor avea timp până 

în luna februarie să îşi ri-

dice garajele singuri de pe 

domeniul public. Dacă nu 

îşi ridică singuri, atunci 

vom face constatarea cu Po-

liţia Locală, toate contrac-

tele vor fi denunţate şi vom 

face ridicarea de pe dome-

niul public cu RADP. Cei 

care ajung în această situ-

aţie nu vor mai beneficia 

automat de locul de parca-

re în locul garajului şi în 

plus de asta vor plăti câte-

va costuri suplimentare. Am 

luat tot ce înseamnă partea 

dreapta a străzii Dunării, 

fiind vorba de 22 de plat-

forme în zona respectivă”, 

a mai spus Tarcea.

În garajele clujenilor stăteau 
murăturile, nu maşinile

Câteva zeci de taximetrişti 

s-au adunat marţi 

în curtea Primăriei 

Cluj-Napoca pentru 

a protesta împotriva 

faptului că municipalitatea 

nu a majorat tarifele de mai 

bine de şase ani.

„Ne-am adunat în curtea 

Primăriei Cluj-Napoca, de-

oarece suntem nemulţumiţi 

de tergiversarea legată de 

majorarea tarifelor pe care o 

cerem. Noi vrem să se apro-

be creşterea tarifelor pentru 

că nu au mai fost modifi ca-

te de 6 ani. S-au depus toa-

te documentele la Primărie, 

bazate pe calcule, vrem o 

majorare maximală de 3,39 

de lei/km de la 2,25 lei/km 

cât este în prezent. Sperăm 

ca majorarea să fi e aproba-

tă în şedinţa Consiliului Lo-

cal Cluj-Napoca, deşi vice-

primarul Dan Tarcea ne-a 

spus că proiectul va intra în 

ultima şedinţă din acest an, 

undeva în 20 decembrie”, a 

declarat Ioan Pugna, unul 

dintre taximetrişti.

„Documentaţia era jalnică”

Dan Tarcea este de părere în-

să că această întârziere este da-

torată faptului că taximetriştii 

nu au venit cu o documentaţie 

bine pregătită.

„Nu îi minte nimeni pe ta-

ximetrişti. Eram pregătiţi să 

punem pe pe ordinea de zi ma-

jorarea tarifelor la Taxi, dar din 

nefericire documentaţia trimi-

să de ei a fost una jalnică. A 

fost o documentaţie făcută de 

un copil de patru ani, nu de 

specialişti. Au venit cu o pro-

punere de la 2,25 la 2,59 sau 

2,6 aşa cum au adus ei docu-

mentaţia respectivă. Ei au spus 

că nu mai doresc să depună 

această documentaţia, dar au 

depus în schimb alte documen-

te cu o majorare până la 3,9. 

A doua documentaţie este mult 

mai bună, mult mai reală, dar 

acest lucru nu înseamnă că 

preţul va fi  de 3,9 lei. Cu si-

guranţă până la fi nalul anului 

vom fi  gata cu documentaţia 

pentru a putea fi  promovată. 

Trebuie să aibă răbdare pen-

tru că vorbim despre 500.000 

de locuitori şi nu putem face 

totul peste noapte. Suntem în 

faza cea mai avansată pentru 

majorarea tarifelor. Practic, din 

2020 vom avea un alt tarif, dar 

nu ştim momentan cât va fi  

majorarea. Taximetriştii şi-au 

pus un consum de 4,2 L la su-

ta de kilometri, dar toată lu-

mea ştie că nu se poate aşa 

ceva în Cluj-Napoca. Au spus 

că vor schimba trei baterii în 

doi ani, dar nu se poate aşa 

ceva. Trebuie să schimbe anu-

mite lucruri, astfel încât să fi e 

reale. Cât o să iasă în urma 

calculelor, atât vom majora”, 

a spus Tarcea pe această temă.

Al doilea protest

În 8 noiembrie, taximetriştii 

au protestat în Parkingul Primă-

riei tot din acelaşi motiv şi anu-

me pentru că municipalitatea 

refuză să mărească tarifele.

La acea data, taximetriştii 

spuneau vor bloca străzile Clu-

jului. „Protestul a fost un aver-

tisment. În următoarea perioa-

dă va fi  blocat oraşul la orele de 

vârf”, spunea un taximetrist.

Asociaţia Camera Taxime-

triştilor din Judeţul Cluj şi 

Asociaţia de Monitorizare Ta-

xi Transilvania au atras în va-

ră asupra mai multor nere-

guli ce ar viza noul regula-

ment privind organizarea şi 

executarea serviciului de 

transport în regim de taxi în 

Cluj şi au solicitat modifi ca-

rea tarifelor "în concordanţă 

cu realitatea economico-fi -

nanciară de pe piaţă".

Conform unui studiu al U-

niversităţii Tehnice din Cluj-Na-

poca, elaborat la cererea mu-

nicipalităţii clujene, este nece-

sară creşterea la 2.500 a numă-

rului de autorizaţii de taxi ex-

clusiv cu autorizaţii "verzi" – 

care utilizează doar autovehi-

cule electrice.

Consiliul Local al munici-

piului Cluj-Napoca a adoptat, 

pe 1 octombrie, regulamentul 

de taximetrie pentru următoa-

rea perioadă.

2.500 este numărul ma-

xim de taximetre în Cluj-Na-

poca, anunţă primarul Emil 

Boc. Dintre acestea, 2.469 

posedă licenţe standard, în 

timp ce 31 de licenţe sunt 

păstrate exclusiv pentru ta-

ximetrele electrice.

„Din 2021, toate taximetre-

le vor fi  dotate cu POS, să poţi 

plăti cu cardul, iar din 2022, 

toate maşinile de taxi vor fi  

de cel puţin Euro 5, pentru a 

diminua poluarea în oraş şi 

pentru a asigura un transport 

de calitate. De asemenea, ce-

tăţenii vor avea posibilitatea 

să sesizeze nemulţumirile, da-

că va fi  cazul”, a dezvăluit 

edilul Emil Boc.

Taximetriștii, protest în curtea Primăriei
Zeci de taximetriști au protestat, ieri, în curtea Primăriei Cluj-Napoca cerând majorarea tarifelor 
care au rămas la fel de mai bine de șase ani

Taximetriștii s-au adunat in curtea Primăriei din Cluj-Napoca pentru a protesta 
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a primit 12 

oferte eligibile pentru 

achiziţionarea de locuinţe 

sociale de pe piaţa liberă.

La mijlocul lunii iunie, 

consilierii locali au decis ca 

Primăria să cumpere apar-

tamente de pe piaţa liberă, 

pe care să le transforme ul-

terior în locuinţe sociale. 

După subvenţionarea chiri-

ei pentru persoanele nevo-

iaşe, municipalitatea a dat 

astfel undă verde achiziţio-

nării apartamentelor cu 1, 

2 şi 3 camere, în cel mai 

scump oraş din România.

Până acum, prima şi sin-

gura ofertă a venit din par-

tea unei familii din cartierul 

Mănăştur, care a decis să îşi 

vândă apartamentul cu patru 

camere. Iniţial, proprietarii 

apartamentului au cerut 

111.250 de euro dar, în urma 

negocierilor, s-a ajuns la un 

preţ mai mic cu 16.850 de 

euro. Acum, potrivit vicepri-

marului Dan Tarcea, pe ma-

sa Primăriei au ajuns alte 12 

oferte, care vor fi  analizate 

în următoarea perioadă.

„Pentru locuinţele sociale 

am alocat suma de 2 milioane 

de euro din bugetul local. În 

data de 6 decembrie a fost ter-

menul limită pentru care s-au 

putut depune ofertele. Avem 

12 oferte, acum urmează par-

tea de evaluare şi negociere, să 

mai cumpărăm şi alte locuin-

ţe. În prezent, avem circa 300 

de cereri nesoluţionate. Desi-

gur, am mers şi pe varianta de 

construire a locuinţelor socia-

le. Pe strada Ghimeşului, avem 

12 locuinţe sociale care vor fi  

gata anul viitor”, a dezvăluit 

Tarcea, marţi dimineaţă, la Ra-

dio România Cluj.

Viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca a precizat că, din 

2018 încoace, au fost depuse 

158 de cereri pentru subven-

ţionarea chiriilor, 121 dintre 

acestea fi ind aprobate. 34 ce-

reri sunt deja în plată, unele 

fi ind chiar în anul doi. Amin-

tind şi despre subiectul deli-

cat al clujenilor marginalizaţi 

de la Pata-Rât, Dan Tarcea a 

recunoscut că „situaţia este 

puţin la mijloc”, peste 30 de 

familii reuşind să se integreze 

în noua lor casă după ce au 

fost relocaţi din Pata-Rât, în 

timp ce alţii refuză integrarea.

„Să ştiţi că solicitările de 

loc de muncă sunt extrem de 

mari, inclusiv de la cele do-

uă fi rme de salubritate. Se 

plâng că nu au angajaţi şi aduc 

cu microbuze persoane, chiar 

şi de la 50-60 km distanţă. Si-

tuaţia este puţin la mijloc. În 

această direcţie se desfăşoară 

un program în care 34 de co-

pii din Pata-Rât sunt duşi la 

şcoală. Sunt oameni acolo ca-

re nu cunosc carte, analfabeţi, 

şi învaţă de la copiii duşi la 

şcoală”, a punctat Tarcea.

Clujenii îşi vând apartamentele 
către Primărie. S-au făcut 12 promisiuni.

Dan Tarcea a dezvăluit 

faptul că Primăria 

Cluj-Napoca pregăteşte 

două proiecte extrem 

de costisitoare pentru 

fl uidizarea trafi cului 

în cartierul Mărăşti 

şi pe Tăietura Turcului. 

În următorii ani, clujenii 

se vor bucura de un pasaj 

peste calea ferată de pe 

Tăietura Turcului, precum 

şi un pasaj subteran 

în Mărăşti pentru decon-

gestionarea trafi cului.

„Avem două proiecte ma-

jore în următorii ani. Unul 

este pentru Tăietura Turcu-

lui, iar unul este pentru pa-

sajul subteran în Mărăşti. 

Suntem în faza de elaborare 

a studiului de fezabilitate. Pe 

Tăietura Turcului trebuie să 

facem un pasaj peste calea 

ferată. Vorbim de un proiect 

destul de complex pentru că 

are multe legături. Este un 

drum de legătură care vine 

prin Baciu pe lângă calea fe-

rată şi trebuie să asigurăm le-

gătura cu viitorul pasaj. Avem 

legătura cu Romulus Vuia şi 

trebuie să rezolvăm această 

structură. O să fi e un drum 

care va duce spre zona cen-

trală, iar cel de-al doilea drum 

va fi  pe lângă calea ferată ca-

re trebuie să facă legătura cu 

Podul Oaşului. Dacă cineva 

vrea să meargă din Baciu în 

Mărăşti să folosească acest 

drum de legătură. Vor fi  6-7 

drumuri care vor fi  conecta-

te la acest pasaj suprateran. 

E un proiect extrem de 

scump, iar la o primă esti-

mare ne va costa 200 de mi-

lioane de lei, dar nu avem 

momentan toate datele de la 

proiectanţi”, a spus Tarcea 

despre acest proiect.

Primăria Cluj-Napoca ar pu-

tea însă să cedeze acest proiect 

spre CFR, deoarece există un pro-

iect mai amplu care ar putea să 

includă şi zona respectivă

„Cred că până în primul tri-

mestru din 2020 vom avea stu-

diul din fezabilitate şi vom ve-

dea dacă îl prindem noi pe fon-

duri europene din 2021-2027 

sau îl vom integra proiectul pe 

care îl are deja CFR-ul cu pri-

vire la creşterea vitezei între 

Cluj şi Episcopia Bihorului. Au 

deja câteva sute de milioane 

aprobate, dar acolo timpul de 

implementare ar putea să fi e 

mai lung, deoarece au mai 

multe lucruri de făcut, nu doar 

acest pasaj”, a mai adăugat vi-

ce-primarul.

Piaţa Mărăşti ar urma să-şi 

schimbe înfăţişarea după re-

alizarea unui pasaj subteran 

şi construirea unui parking:

„Pasajul din Mărăşti ar ur-

ma să vină de la sensul gira-

toriu din Mărăşti până la Bi-

serica Sf. Petru. La suprafaţă 

vor rămâne doar mijloacele 

de transport pe o singură ban-

dă de circulaţie. Tot ce înseam-

nă parte auto din zonă să dis-

pară şi să o mutăm într-un 

parking pe care să îl constru-

im în proximitate. Vrem ca zo-

na respectivă să devină una 

civilizată, să putem extinde 

spaţiile verzi. Cu siguranţă 

s-ar câştiga mult timp pe re-

laţia Nord – Sud”, a explicat 

proiectul Dan Tarcea.

Pasaje la Tăietura Turcului şi în Mărăşti! 
Primăria insistă cu promisiuni.
Cluj-Napoca este într-un proces continuu de dezvoltare a infrastructurii, iar acest lucru 
este confirmat și de viceprimarul Dan Tarcea

Primăria Cluj-Napoca pregăteşte două proiecte extrem de costisitoare pentru fl uidizarea trafi cului în cartierul Mărăşti şi pe Tăietura Turcului

Primul centru pentru 
victimele violenţei 
domestice la Cluj

Primul centru metropolitan 
pentru victimele violenţei do-
mestice a fost înfi inţat la Cluj 
de către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Cluj.
„Am înfiinţat la Cluj-Napoca 
primul centru metropolitan 
de consiliere pentru preveni-
rea și combaterea violenţei 
domestice din România, psi-
hice și fizice, care oferă servi-
cii sociale specializate pentru 
peste 200 victime ale violen-
ţei domestice provenind din 
Cluj-Napoca și din 19 comune 
care fac parte din Zona 
Metropolitană Cluj. Încercăm 
să sprijinim aceste victime 
din punct de vedere juridic și 
psihologic, să facem preven-
ţie prin implicarea poliţiștilor 
și a asistenţilor sociali. 
Valoarea proiectului este de 
1,8 milioane de lei, cu finan-
ţare din fonduri europene”, a 
declarat, marţi, directorul 
Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona 
Metropolitană Cluj, Zoltan 
Coraian.
Printre altele, în cadrul proiec-
tului vor fi  instruiţi și 40 de 
asistenţi sociali în domeniul in-
tervenţiei în criză în cazurile de 
violenţă domestică.
„În cadrul centrului se pot spri-
jini victimele violenţei domesti-
ce în obţinerea certifi catelor 
medico-legale, estimăm că pu-
tem sprijini cam 100 de per-
soane, inclusiv prin plata aces-
tui certifi cat”, a declarat, la rân-
dul său, Adrian Răulea, specia-
list al asociaţiei.

Pe scurt
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Cluj – Photos&Memories 

este un ALBUM 

de excepţie produs 

de echipa Transilvania 

Business, editat în con-

diţii (foto)grafi ce deose-

bite şi detalii în şase 

limbi – română, 

maghiară, germană, 

engleză, franceză, italia-

nă. Un cadou minunat 

de Crăciun pentru 

cei care iubesc Clujul!

Albumul ilustrează at-

mosfera minunatului oraş 

de pe Someş cu tradiţia lui 

universitară, istoria şi me-

moria patrimonială, noile 

hub-uri culturale, indus-

tria IT, festivaluri-reper, 

efervescenţa investiţiona-

lă şi, în general, viziunea 

comunitară unică în peisa-

jul urban românesc.

Clujul e o şcoală. Şcoa-

la Transilvaniei. De multe 

ori şi, de-a lungul veacuri-

lor, o şcoală a României. E 

o carte. E o bibliotecă. Pâ-

nă să fi e epoca şi mirajul 

IT, Clujul a investit în şco-

li – în universităţi – în bi-

blioteci. Clădiri monument 

şi profesori. Dascăli. Crea-

tori de personalităţi.

Cluj – Photos & Memories 

este o invitaţie în şase limbi 

pentru cei pe care vi-i doriţi 

prieteni ai Clujului. Să vină 

să-l descopere, să revină pen-

tru a face parte dintr-o legen-

dă ce prinde aripi transilva-

ne aici în România. La Cluj.

Detalii tehnice:

Format fi nit: 220 x 210 mm

Pagini: – Interior: 184 pa-

gini, DCL 100 gr, tipar 4+4

– Suport: 2×4 pagini, 

offset 140 gr, tipar 1+1, pan-

tone albastru

– Coperta: 4 pagini, DCM 

130 gr, tipar 4+0 + muca-

va 2 mm

– Supracoperta: 4 pagini, 

DCL 170g, tipar 4+0

Finisare: lipire + prinde-

re în cotor pătrat, copertă cu 

mucava 2mm + plastifi ere 

lucioasă coperta 1-4

Preţ/exemplar – 120 lei.

Din 3 decembrie în libră-

rii şi pe emag.

Comenzi: marius.morar@

transilvaniabusiness.ro

Tel.: 0265 215.613

Tel.: 0755 044.849

Un cadou minunat de Crăciun: 
albumul Cluj – Photos&Memories, 
un produs al TB

Primăria Cluj-Napoca 

a obţinut Premiul 

de Excelenţă în Guvernare 

locală participativă, pre-

miu obţinut în cadrul Galei 

Asociaţiei Municipiilor 

din România.

După premiile de excelenţă 

în Digitalizare (2017), în trans-

port public (2018), anul aces-

ta, Primăria Cluj-Napoca a ob-

ţinut premiul de excelenţă în 

guvenare locala participativă.

„Acest premiu subliniază în-

că o dată faptul că Primăria 

Cluj-Napoca este prima din Ro-

mânia care a implementat şi im-

plementează proiecte de buge-

tare participativă. Mulţumesc 

clujenilor pentru spiritul civic 

de care au dat dovadă prin im-

plicarea constantă în aceste pro-

iecte şi colegilor mei din Primă-

ria Cluj-Napoca pentru sprijinul 

acordat în vederea implemen-

tării lor”, spune Emil Boc.

Încă un premiu de excelenţă 
pentru Primăria Cluj-Napoca

Evgeni Plushenko, unul 

dintre cei mai mari pati-

natori ai lumii, a fost umi-

lit de organizatorii unui 

spectacol pe gheaţă care 

a avut loc la Cluj-Napoca. 

Vedeta povesteşte 

cum gheaţa a început 

să se topească şi să crape 

în timpul spectacolului.

„Am patinat în mai mult de 

3.000 de spectacole de-a lungul 

vieţii, dar nu am avut nicioda-

tă astfel de probleme”, a susţi-

nut campionul la patinaj Evgeni 

Plushenko, după spectacolul 

„Kings on Ice”, care a avut loc 

în week-end la Cluj.

Firma care a organizat spec-

tacolul „Kings on Ice” de la 

Cluj-Napoca a fost amendată 

cu 50.000 de lei. Oamenii spun 

că Evgheni Plushenko a că-

zut şi, rupând gheaţa, a tâş-

nit apa de sub ea.

Firma care a organizat spec-

tacolul „Kings on Ice” de la 

Cluj-Napoca a fost amendată 

cu 50.000 de lei de Comisaria-

tul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Cluj. Aceeaşi 

fi rmă e obligată să restituie pre-

ţul biletelor pentru cei care nu 

au participat la eveniment.

Potrivit unui comunicat al 

Protecţiei Consumatorilor Cluj, 

oamenii au fost ţinuţi în frig, 

nefi indu-le permis accesul de la 

ora 18.00 cum era în program.

„În urma cercetării a 30 de 

reclamaţii depuse împotriva or-

ganizatorului s-au descoperit 

mai multe defi cienţe. Prin ne-

asigurarea suprafeţei de ghea-

ţă, conform standardelor, eve-

nimentul a fost reprogramat 

pentru a doua zi, dată la care 

suprafaţa gheţii prezenta ne-

conformităţi, consumatorii au 

fost ţinuţi în condiţii improprii 

în frig, nefi indu-le permis ac-

cesul de la ora 18.00 cum era 

în program, nu a existat comu-

nicare referitoare la reprogra-

marea spectacolului şi nici pri-

vind recuperarea sumelor plă-

tite, spectacolul trebuia să ţină 

120 de minute şi a fost com-

primat la 70 de minuste. Orga-

nizatorul a fost sancţionat con-

travenţional cu amendă de 

50.000 de lei”, se arată în co-

municatul OPC Cluj.

Comisarii au dispus fir-

mei organizatoare să resti-

tuie contravaloarea bilete-

lor pentru cei care nu au 

participat la spectacol.

Organizatorii au dat vina 

pe compania care trebuia să 

asigure gheaţa. Spectacolul tre-

buia să înceapă sâmbătă sea-

ra, la 19.00, spectatorii fi ind 

anunţaţi că intrarea se face de 

la ora 18.00. La 19.13, după 

ce oamenii au aşteptat în frig 

minute în şir, organizatorii au 

anunţat amânarea show-ului.

Plushenko: „Aţi văzut 
vreodată aşa ceva?
Eu, cu siguranţă nu”

„A fost cel mai uimitor 

spectacol din viaţa mea. 

Gheaţa nu era nici măcar în-

gheţată: bălţi, tuburi lipite, 

ar fi  imposibil să sari, să pa-

tinezi. Nu am văzut nicio-

dată aşa ceva. Am patinat 

mai mult de 3.000 de spec-

tacole de-a lungul vieţii me-

le, dar nu am avut nicioda-

tă astfel de probleme cu ghea-

ţa (problemă care nu a fost 

rezolvată până la urmă) şi 

nu am patinat niciodată pen-

tru public atât de devreme 

dimineaţa! Gheaţa ne-a dez-

amăgit oricum, pe lângă ga-

ura din mijlocul gheţii, pe 

care toată lumea o înconju-

ra cu grijă, până la sfârşitul 

spectacolului, gheaţa a în-

ceput să se topească şi să 

se crape, dar tot am riscat 

un sari cu Sanya (fiul de 6 

ani al campionului-nr) în fi-

nal. El a sărit şi a căzut, am 

sărit şi eu, am lovit o con-

ductă de apă cu o patină şi 

s-a întâmplat Fântâna din 

Trevi (a izbucnit apa din 

ţeavă-nr). Aţi văzut vreoda-

tă aşa ceva? Eu, cu siguran-

ţă nu am văzut! Mulţumesc 

Cluj-Napoca, multă dragos-

te”, a spus patinatorul.

Evgeni Plushenko 
a fost umilit la Cluj! 

Spectacolul susţinut de patinatorul rus Evgheni Plushenko 
a stârnit un val puternic de critici la adresa organizatorilor

Organizatorul „Kings on Ice”, 
amendă usturătoare

PUBLICITATE

Pagina de Facebook a organizatorilor s-a umplut de mesa-
je în care spectatorii au criticat spectacolul:
„O premieră mondială, prima dată când nişte patinatori de 
talie mondială patinează pe apă, sunt de admirat că au avut 
curajul sa rişte!!! Felicitări sportivilor!!!“ – Emilia.

„Postaţi şi cum a ţâşnit apa, cum s-a dezgheţat, cum au picat 
artiştii din cauza asta, cum nu a mai vrut Plushenko să patine-
ze din cauza că v-aţi batut joc de ei si de spectatori“ – Claudiu

„Ruşine &bătaie de joc. După ce că am cumpărat biletul cu 
luni de zile înainte....în prima fază se amână şi apoi a doua zi 
spectacolul durează 1 ora???!!!! Să nu mai zic ca am venit şi 
din alt judeţ.... Aaa şi cea mai mare bătaie de joc a fost cand 
îi turna apă cu găleata în pantofi  la Edvin Marton“ – Monica.

„Plushenko a căzut controlat să îşi încurajeze copilul care a 
căzut de prea multe ori din cauza gheţii...bani daţi pentru 3 
ore de show, primit o ora şi aia cu băltoace şi fântâni artezi-
ene. Ruşine!!!!“ – Cristina

Mesajele clujenilor



miercuri, 11 decembrie 2019 | monitorulcj.ro SOCIAL 7

PUBLICITATE

engie.ro

i gata! De restul formalit ilor se va ocupa noul t u furnizor.

tii cât de simplu este acum s  închei un contract de energie?

Intri pe site-ul furnizorului sau mergi la cel mai apropiat sediu

Alegi oferta care i se potrive te

Ai grij  s  ai la tine documentele necesare contract rii

Este important s :

Parcurgi întregul contract înainte de semnare

Cuno ti toate tarifele finale ale ofertei i perioada contractului

Verifici care sunt condi iile pe care le agreezi în contract

Fii informat privind modalitatea de solu ionare a plângerilor

Odat  ce devii client, ai totul la îndemân :

Factura electronic

Plata online

Transmiterea indexului prin aplica ia mobil

Acces online la istoricul consumului, facturilor i pl ilor, 
prin contul de client

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca dispune 

de două centre pentru 

persoanele fără adăpost.

Primul adăpost este Centrul 

de Găzduire Temporară de pe 

str. Oaşului nr. 298, acolo unde 

există 64 de locuri pentru băr-

baţi. Al doilea este Centrul Soci-

al de Urgenţă de pe str. Dragoş 

Vodă nr. 36, adăpost în care sunt 

asigurate 24 de locuri pentru băr-

baţi şi 26 pentru femei. În caz 

de urgenţă, locurile pentru per-

soanele fără adăpost pot fi  su-

plimentate cu până la 20.

Deşi persoanele fără adă-

post se pot „caza” la aceste 

centre pentru o perioadă de-

terminată de timp, având ac-

ces la condiţii decente, duş, 

dar şi o masă caldă, oamenii 

străzii nu profi tă pentru prea 

mult timp de facilităţile oferi-

te de municipalitate.

„Să ştiţi că nu doresc foar-

te mulţi să locuiască acolo, îi 

ducem în centrele noastre, iar 

după două-trei zile, după ce 

prind puteri, pleacă din ele. Îm-

preună cu Poliţia Locală facem 

eforturi să identifi căm aceste 

persoane şi fac un apel către 

toţi locuitorii municipiului să 

ne sprijine. Să sune la 0264/955, 

numărul Poliţiei Locale, sau la 

0264/989, numărul primarului, 

să ne spună unde au semnalat 

o persoană fără adăpost”, a pre-

cizat viceprimarul Dan Tarcea, 

la Radio România Cluj.

La centrele Primăriei, pen-

tru zilele de duminică, se asi-

gură hrană din donaţii de hra-

nă rece din cursul săptămânii, 

donaţii de la nunţi şi înmor-

mântări, iar persoanele din 

centru îşi completează hrana 

din veniturile lor proprii, cel 

mai mic venit fi ind de 640 lei, 

pensia minimă garantată sau 

indemnizaţia social pentru pen-

sionari, dezvăluia, în ianuarie 

2019, primarul Emil Boc.

Oamenilor străzii nu le place în centrele 
Primăriei: „Stau 2-3 zile și pleacă!”

An de an, de Revelion, zeci 

de mii de clujeni şi turişti 

sărbătoresc trecerea dintre 

ani în atmosferă de sărbă-

toare, în Piaţa Unirii.

Primăria şi Consiliul Local 

al municipiului Cluj-Napoca 

au pregătit pentru noaptea 

dintre ani un spectacol ener-

gizant, cu muzică bună şi mo-

mente de poveste.

Astfel, concertele încep luni, 

31 decembrie 2019, la ora 22:00, 

cu trupa Datina. Apoi, DJ Pro-

ject vor urca pe scenă la 22:50 

şi vor întreţine atmosfera din 

Piaţa Unirii până aproape de 

miezul nopţii.

Punctul culminant va avea 

loc în Piaţa Avram Iancu, la ora 

00:00, unde un impresionant 

spectacol de artifi cii va marca 

trecerea în Noul An. Sărbătoa-

rea continuă însă cu muzică 

bună în Piaţa Unirii, de la ora 

00:15, pe melodiile interpreta-

te de Arpy & Zip Band.

Ajunul Anului Nou este ul-

tima zi în care clujenii şi vi-

zitatorii se pot bucura de ca-

drul de poveste creat de Târ-

gul de Crăciun Cluj-Napoca. 

De asemenea, intrarea la pa-

tinoarul din Piaţa Unirii va fi  

gratuită în data de 31 decem-

brie, după următorul program: 

10:00-11:30, 12:00-13:30, 

14:00-15:30 şi 22:00-01:00.

Pe ordinea de zi a şedin-

ţei de Consiliu Local din 1 

august, s-a afl at şi Proiectul 

de Hotărâre privind aproba-

rea alocării sumei de 700.000 

lei de la bugetul local pe anul 

2019 pentru organizarea eve-

nimentelor „1 Decembrie – 

Ziua Naţională a României” 

şi „Revelion 2020”. 

Revelion 2020. 
Concerte şi foc de artificii în Centru

Închisă de mai bine 

de un an pentru 

că o grindă de susţinere 

a tavanului s-a fisurat, 

sala de sport urmează 

să fie consolidată 

şi redată elevilor. 

Conducerea liceului 

a sesizat că respectiva 

grindă fisurată s-a cur-

bat şi, pentru a evita 

orice fel de accident, 

sala a fost închisă din 

măsuri de siguranţă. 

La începutul lunii sep-

tembrie, 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 aceas-

tă direcţie.

Valoarea totală a investi-

ţiei se ridică la 6.017.255,63 

lei (fără TVA), de aproape 

trei ori mai mult decât a cos-

tat construcţia acesteia 

(2.155.836,72 de lei)! Finan-

ţarea proiectului va fi făcu-

tă din fonduri de la bugetul 

local, iar durata de realiza-

re a investiţiei se întinde pe 

o perioadă de 6 luni, potri-

vit municipalităţii.

Conform expertizei tehni-

ce, în intervalul cuprins în-

tre execuţia sălii şi data ex-

pertizării, s-a remarcat la 

planşeul peste parter o de-

formare ascendentă, conform 

măsurătorilor săgeţilor, mă-

surători dispuse de proiec-

tantul sălii şi evidenţiate în 

Cartea tehnică a construcţi-

ei. În noiembrie 2018, exper-

tul tehnic a efectuat măsu-

rători în diferite puncte, ca-

re au confi rmat deformaţia 

planşeului prin raportarea la 

poziţia teoretică plană.

„Mandatul meu este foar-

te clar şi ferm. Toţi cei vino-

vaţi vor răspunde potrivit le-

gii. Evident că noi trebuie să 

punem sala în funcţiune şi 

trebuie să asigurăm susţine-

re fi nanciară, dar Primăria 

se va întoarce împotriva ce-

lor care se fac vinovaţi pen-

tru a recupera prejudicial 

produs din bani publici. Fă-

ră echivoc şi fără discuţie. 

Cu toţii suntem revoltaţi pe 

această situaţie. Valorea ga-

ranţiei nu acoperă ce este 

acolo”, a spus Boc, ieri, în 

şedinţa de Consiliu Local.

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: consolida-

rea grinzilor din beton armat, 

reparaţii locale pe faţadele clă-

dirii şi revopsirea integrală, re-

staurarea elementelor de signa-

listică de pe faţada dinspre cur-

tea şcolii, înlocuirea pardoselii 

de parchet laminat din sala de 

gimnastică de la etaj, vopsirea 

pereţilor din sala de sport şi sa-

la de gimnastică, înlocuirea be-

tonului de pantă şi refacerea hi-

droizolaţiei, refacerea tencuieli-

lor şi zugrăvelilor în zonele afec-

tate de fi suri, refacerea tencuie-

lilor şi zugrăvelilor în zonele 

afectate de igrasie, refacerea 

jgheaburilor şi burlanelor în zo-

nele unde igrasia este prezentă 

la interior şi refacerea pantelor 

de scurgere pe trotuarul de gar-

dă din partea de sud a clădirii.

Inaugurată în 2014 şi do-

tată cu tribune în care încap 

aproape 100 de spectatori, sa-

la poate găzdui meciuri de 

baschet, handbal volei şi chiar 

tenis. Anul trecut s-a găsit o 

soluţie de compromis, astfel 

că elevii făceau ora de educa-

ţie fi zică la sala de sport a Pa-

latului Copiilor. Fiindcă nu s-a 

găsit o alternativă, această so-

luţie s-a aplicat şi în acest an 

şcolar, elevii fi ind nevoiţi să 

piardă aproape o jumătate de 

oră, dus-întors, de la şcoală 

până la Palatul Copiilor.

Consolidarea, mai scumpă decât construcţia. 
Emil Boc: „Toţi cei vinovaţi vor răspunde”
Consilierii locali au dat undă verde consolidării sălii de sport a Colegiului Naţional „George Coşbuc”

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 consolidată şi redată elevilor.

DAN TARCEA | viceprimar Cluj-Napoca

„S-a rezolvat acestă problemă, am identifi cat 
și soluțiile necesare. Se lucrează la sala de sport 
de la Coșbuc pentru a putea fi  folosită de copilași. 
Anul viitor va fi  funcțională sala de sport. Practic, 
trebuie înlocuită o singură grindă, au fost niște 
greșeli tehnice acolo, care nu pot fi  imputate 
Primăriei Cluj-Napoca”.
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Vineri, 13 decembrie, de la ora 19.00, la Teatrul „Aure-
liu Manea” vin colindători!

Concertul, realizat cu sprijinul Primăriei Turda și al Casei 
de Cultură Turda, cuprinde colinde românești vechi și noi, 
alături de un repertoriu bogat de colinde internaţionale.

Colindătorii noștri sunt trei artiști lirici, cunoscuţi și apre-
ciaţi pe scenele internaţionale – Sergiu Chirilă, Florin Sâm-
pelean şi Marius Sâmpelean. Concertul lor, SUS LA POAR-
TA CERULUI, promovează cultura muzicală de origine cla-
sică, precum și valorile tradiţionale românești prin îmbina-
rea a 3 voci distincte (tenor, bariton, bas), oferind un spec-
tacol inedit, în spiritul sărbătorilor de iarnă.

Vă invităm să compunem împreună o seară magică.

Intrarea este liberă.

Emmanuel Macron, Angela 

Merkel, Vladimir Putin 

şi Vladimir Zelenski

au stat, toţi, la aceeaşi 

masă. S-au întâlnit luni 

la Paris pentru un summit 

de pace – aşa-numitul „for-

mat Normandia” – menit 

să găsească o soluţie 

pentru confl ictului 

din estul Ucrainei. 

Discuţiile s-au prelungit 

însă în spatele uşilor închi-

se, iar concluzia a fost 

anunţată în toiul nopţii.

Preşedinţii Rusiei şi Ucrainei, 

Vladimir Putin şi Volodimir Ze-

lenski, au stabilit, de comun 

acord cu omologul din Franţa, 

Emmanuel Macron, şi cu An-

gela Merkel, cancelarul Germa-

niei, implementarea unui armis-

tiţiu total în regiunile separatis-

te ucrainene şi, eventual, acor-

darea unui statut special.

Confl ictul militar din regi-

unile Doneţk şi Lugansk, în-

tre serviciile de securitate ucrai-

nene şi insurgenţi separatişti 

proruşi, a izbucnit în 2014, du-

pă înlăturarea administraţiei 

proruse de la Kiev, şi s-a sol-

dat până în prezent cu apro-

ximativ 13.000 de morţi. Acor-

dul de la Minsk, care prevede 

încetarea ostilităţilor, a fost în-

călcat în mod frecvent.

„Părţile se angajează să im-

plementeze în totalitate şi in-

tegral armistiţiul, care va fi  

consolidat prin aplicarea tu-

turor măsurilor necesare de 

susţinere a acordului de înce-

tare a focului înainte de sfâr-

şitul anului 2019. Părţile sus-

ţin elaborarea şi aplicarea unui 

plan actualizat pentru demi-

nare, în baza deciziei Grupu-

lui de contact trilateral pri-

vind activităţile pentru demi-

nare, luată la 3 martie 2016. 

Părţile susţin un acord în ca-

drul Grupului de contact tri-

lateral privind trei zone supli-

mentare de retragere, cu obiec-

tivul de a proceda la retrage-

rea forţelor şi echipamentelor 

până la sfârşitul lunii martie 

2020”, se arată în Declaraţia 

comună a Summitului în for-

matul Normandia, desfăşurat 

luni seară la Palatul Elysée.

„Grupul de contact trilate-

ral este încurajat să faciliteze 

eliberarea şi schimbul de pri-

zonieri până la sfârşitul anu-

lui, pe baza principiului «toţi 

în schimbul tuturor» (...).

Putin, Merkel, 
Macron şi Zelenski 
au ajuns la acord O echipă de asasini ruşi 

pare să-şi facă de cap, 

de ceva vreme, prin 

Occident, cu unica misi-

une de a-i executa 

pe inamicii politici 

ai lui Vladimir Putin, 

într-un efort al 

Kremlinului de a dezbi-

na Europa, se arată 

într-o analiză realizată 

de publicaţia germană 

Der Spiegel.

În cel mai recent scandal 

pe această temă, ministerul 

german de Externe a decis 

expulzarea a doi diplomaţi 

ruşi, ca urmare a presupu-

sei implicări a serviciilor se-

crete ruse în asasinarea, la 

Berlin, a unui lider militar 

cecen-georgian, Zelimkhan 

Khangoşvili.

Procurorul general al Ger-

maniei a decis să preia acest 

caz, după ce experţii crimi-

nalişti l-au identificat pe asa-

sin drept Vadim Krasikov, 

persoană căutată pentru asa-

sinarea unui om de afaceri 

rus, la Moscova, în 2013.

Conform Der Spiegel, asa-

sinatele de la Moscova, din 

2013, şi de la Berlin, din 

2019, sunt realizate după un 

tipar asemănător: în vara lui 

2019, asasinul s-a folosit de 

o bicicletă pentru a se apro-

pia de victimă, pe care îm-

puşcat-o în cap şi piept de 

la mică distanţă.

În vara lui 2013, la Mos-

cova, un asasin s-a folosit tot 

de o bicicletă pentru a se 

apropia de victima sa – omul 

de afaceri rus Albert Nazra-

nov. În acest caz, omul de 

afaceri a încercat să se ape-

re şi s-a luptat, pentru puţin 

timp, cu agresorul său care 

l-a împuşcat, în cele din ur-

mă, în cap şi piept, de la mi-

că distanţă. Scena confrun-

tării dintre cei doi a fost sur-

prinsă de camerele de supra-

veghere din Moscova.

Poliţiştii germani au sta-

bilit, în urma unor experti-

ze criminalistice, că asasi-

nul din Moscova, 2013, es-

te una şi aceeaşi persoană 

cu asasinul din Berlin, 2019. 

Numele său din paşaport e-

ra Vadim Sokolov, iar cel re-

al, suţin autorităţile din Ber-

lin, este Vadim Krasikov.

Procurorul-şef al Germa-

niei a acuzat guvernul rus că 

i-a înmânat „în mod delibe-

rat” lui Vadim Krasikov un 

paşaport în care identitatea 

acestuia e schimbată („Soko-

lov”, în loc de „Krasikov”).

Unitatea „29155” 
a GRU

„Se poate observa că exis-

tă o activitate foarte inten-

să în Europa”, a declarat 

Alex Younger, şeful spiona-

jul britanic, MI6, într-una 

din rarele sale ieşiri publi-

ce, petrecute la o conferin-

ţă de securitate organizată 

la Munchen, Germania.

În aprilie 2015, un fabri-

cant de arme bulgar a su-

pravieţuit unei tentative de 

asasinat, după ce a fost 

otrăvit la Sofia într-o ma-

nieră similară cu cea din 

cazul Skripal.

O anchetă comună bul-

garo-britanică l-au identifi-

cat drept suspect pe Denis 

Sergheev, un ofiţer superi-

or GRU, despre care se pre-

supune că a fost implicat a-

tât în otrăvirea lui Skripal, 

cât şi în cea a bulgarului.

Astfel de atacuri şi ten-

tative de asasinat sunt co-

ordonate de o unitate secre-

tă a GRU, cunoscută drept 

„29155”. Despre această u-

nitate, înfiinţată în 2009, 

New York Times a publicat 

un amplu articol.

„Te vom găsi 
şi în gaură de şarpe”

Pe de o parte, agenţii aces-

tei temute unităţi operează 

într-un secret total chiar da-

că, pe de altă parte, realita-

tea arată că aceştia, oricât 

de fioroşi ar fi, sunt tot oa-

meni, supuşi greşelii şi ca-

pabili să se comporte ca niş-

te amatori în anumite situ-

aţii (vezi cazul Skripal).

„Se investeşte prea mult 

în astfel de oameni, doar ca 

să-i foloseşti o dată şi, apoi, 

să te debarasezi de ei”, a 

declarat un reprezentant al 

serviciilor secrete germane.

„Pe de altă parte, faptul 

că folosesc neurotoxine ra-

re reprezintă echivalentul 

trimiterii unei cărţi de vizi-

tă, ca şi cum cineva ar vrea 

să trimită, fără echivoc, un 

mesaj de genul: Putem să 

facem ce vrem”.

Un alt ofi cial german a adă-

ugat: „E un fel de a comuni-

ca următorul mesaj: Te vom 

găsi şi în gaură de şarpe”.

Agenţii GRU obişnuiesc 

să călătorească prin toate ţă-

rile Uniunii Europene sub 

mai multe identităţi şi, în ce-

ea ce priveşte unitatea 29155, 

se presupune că aceasta a 

fost inclusiv implicată într-o 

tentativa de răsturnare a gu-

vernului din Muntenegru, în 

2016 sau în protestele de am-

ploare din Spania legate de 

independenţa Cataloniei.

„Te vom găsi în gaură de șarpe”
Cum sunt vânați adversarii lui Putin, de către „echipele morții” ale Rusiei

Un caz similar, petrecut 

anul trecut în Marea 

Britanie, a declanşat 

un alt scandal interna-

ţional, în care principa-

lii suspecţi – agenţi 

ai serviciului secret 

al Armatei ruse (GRU) 

– au fost acuzaţi că i-au 

otrăvit pe fostul spion 

rus Serghei Skripal 

şi pe fi ica acestuia, cu 

o neurotoxină extrem 

de puternică, Novicioc. 

Cei doi au supravieţuit 

tentativei de asasinat.

În cazul crimei de la Ber-

lin, autorităţile au cerut ex-

pulzarea a doi angajaţi ai 

ambasadei ruse, bănuiţi a 

fi  membri ai aceluiaşi ser-

viciu – GRU.

Autorităţile germane 

încă sunt reticente în a 

compara uciderea la Ber-

lin, a georgianului Khan-

goşvili, cu cazul Skripal, 

din Marea Britanie şi aş-

teaptă rezultatele oficiale 

ale anchetei, chiar dacă 

„dovezile circumstanţia-

le” indică faptul că a fost 

vorba, cel mai probabil, 

de un asasinat politic.

Cum s-a petrecut crima 

de la Berlin. Asasinul a fost 

prins cu ajutorul unor ado-

lescenţi care au sunat la 112

În data de 23 august 

2019, Zelimkhan Khan-

goşvili a fost împuşcat pe 

stradă, ziua, în amiaza 

mare, în apropierea unei 

cafenele situate la intra-

rea într-un parc. Khan-

goşvili era un fost coman-

dant militar cecen care 

participase la războiul ce-

ceno-rus şi care lucra, po-

trivit Der Spiegel, pentru 

serviciile de securitate 

georgiene.

Asasinul s-a apropiat de 

Zelimkhan şi i-a tras două 

gloanţe în cap, de la mică 

distanţă, cu un pistol Glock 

26, prevăzut cu surdină.

Asasinul a fugit apoi, cu 

bicicleta. Ajuns pe malul 

râului Spree, a început să-şi 

schimbe hainele. Pistolul şi 

hainele din momentul cri-

mei le-a pus într-o pungă 

şi le-a aruncat în râu. Tot 

în râu şi-a mai aruncat şi 

peruca pe care a purtat-o 

în timpul asasinatului şi o 

forfecuţă folosită pentru 

tunderea bărbii.

Criminalul a fost des-

coperit şi identifi cat gra-

ţie a doi adolescenţi care 

se afl au întâmplător pe 

malul râului în acel mo-

ment şi care au sunat ime-

diat la Poliţie. Poliţiştii l-au 

prins pe suspect într-o ga-

ră din apropiere. Asupra 

sa avea un bilet de avion 

cu destinaţia Moscova.

Cazul fostului spion 
rus Serghei Skripal

O echipă de asasini ruşi pare să-şi facă de cap, de ceva vreme, prin Occident, cu unica misiune de a-i executa 
pe inamicii politici ai lui Vladimir Putin
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privind proiectul „Audit energetic al instalațiilor de climatizare și al sistemelor  
de iluminat pentru o parte din clădirile publice din Turda” 

         Data:    10.12.2019 

Primăria Municipiului Turda anunță realizarea unui audit energetic pentru clădirile Colegiului 
„Emil Negruțiu”, Colegiului Tehnic din Turda și Liceului Teoretic „Liviu Rebreanu” în cadrul 
proiectului „Audit energetic al instalațiilor de climatizare și al sistemelor de iluminat pentru o 
parte din clădirile publice din Turda”.  

Auditul energetic reprezintă prima etapă dintr-un proiect de accesare a unei finanțări 
nerambursabile din Mecanismele Financiare SEE și Norvegian în România 2014-2021 și este o 
bună oportunitate pentru Municipiul Turda de a crește performanța energetică a acestor clădiri 
și, totodată, confortul ocupanților. Un obiectiv pe termen lung al acestui proiect este de a asigura 
un loc sănătos de studiu, educare și dezvoltare pentru copii, contribuind in acest fel la 
îmbunătățirea rezultatelor acestora și a calității condițiilor de studiu. 

Creșterea performanței energetice la nivelul acestor clădiri va determina reducerea costurilor 
operaționale și va permite redirecționarea unei părți din costurile curente cu energia către alte 
activități, contribuind la creșterea nivelului de trai din Turda. 

Un alt obiectiv pe termen lung al acestui proiect este reducerea amprentei de emisii de gaze cu 
efect de seră în exploatarea clădirilor, contribuind astfel la eforturile naționale și internaționale 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Din evaluarea preliminară, impactul așteptat în termeni de indicatori cheie de performanță este: 

1. Obținerea unei reduceri a costurilor operaționale reale cu mai mult de 35%; 
2. Creșterea performanței energetice a clădirilor, aproape de nivelul nZEB, cu până la 100 

kWh / mp.an energie primară; 
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu mai mult de 35%; 
4. Oferirea unui mediu sănătos și curat pentru mai mult de 1500 de persoane.  

Proiectul are o valoarea totală de 11.600 euro, din care 9.800 de euro reprezintă valoarea 
nerambursabilă a finanțării tip grant acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 
Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul schemei de finanțare „Small 
Grants Scheme 2 (SGS-2)”. Contractul de grant a fost semnat în 27.09.2019 de către finanțatorul 
EEA and Norway Grants 2014-2021 și la 25.10.2019 de către Municipiul Turda, perioada de 
implementare fiind estimată a se întinde până la 31 martie 2020 (varianta extinsă). 

 
Date de contact:  
Codruța Bungărdean - coordonator de proiect 
Șef Serviciu Finanțări Externe și Relații Internaționale  
Primăria Municipiului Turda  
telefon/fax 0264-311630 
email: proiecte@primariaturda.ro 

O materie opţională – edu-

caţie antreprenorială – 

va fi  introdusă de anul 

şcolar viitor în gimnaziu 

şi liceu, după ce ministrul 

Educaţiei, Monica Anisie, 

a semnat un acord de par-

teneriat cu reprezentanţi 

ai Confederaţiei Naţionale 

pentru Antreprenoriat 

Feminin (CONAF) 

şi Federaţiei Patronale 

de Petrol şi Gaze (FPPG).

„Comisia Europeană a sub-

liniat ca e o mare nevoie ca în 

societatea românească de acum 

să fi e integrată învăţarea în spi-

rit antreprenorial, de aceea am 

luat această decizie, să introdu-

cem ca materie opţională, la 

gimnaziu şi la liceu, începând 

cu anul şcolar următor, dar aces-

ta e un prim pas, pentru că noi 

dorim, de fapt, să construim pe 

termen lung, nu numai pe ter-

men scurt sau mediu, ci să con-

struim pe termen lung o strate-

gie naţională pentru antrepre-

noriat (...)”, a declarat Anisie.

Ea a subliniat că noua dis-

ciplină nu va încărca progra-

mul copiilor, fi ind opţională. 

„Este nevoie ca toţi elevii 

noştri să fi e ancoraţi în realita-

te, să cunoască ceea ce face sens 

vieţii pe care ei o trăiesc, prin 

urmare pot alege acest opţional 

pe care îl vom dezvolta. Nu e o 

materie în plus pentru elevi, e 

la opţiunea părintelui sau copi-

lului, deci nu încărcăm progra-

mul”, a spus Anisie.

„E pentru prima dată când 

mediul patronal, antreprenori 

de renume, multinaţionale îşi 

dau mâna pentru a conlucra şi 

a ajuta atât pentru construcţia 

viitorului de mâine, dar şi pen-

tru o strategie naţională în ce-

ea ce priveşte antreprenoriatul 

în România”, a spus preşedin-

tele CONAF, Cristina Chiriac.

Ea a spus că, potrivit stu-

diilor, 3 din 6 copii care au 

studiat această materie au 

mai multe şanse de se apu-

ca de antreprenoriat.

Educaţie antreprenorială, 
noua materie opțională

Comisia pentru muncă a 

Camerei Deputaţilor a dat, 

marţi, raport favorabil 

proiectului de lege privind 

acordarea unor zile libere 

părinţilor pentru suprave-

gherea copiilor, în situaţia 

închiderii temporare a 

unităţilor de învăţământ.

Proiectul iniţiat de 8 parla-

mentari ai PSD şi ALDE preve-

de acordarea unor zile libere pă-

rinţilor pentru supravegherea 

copiilor, în situaţia închiderii 

temporare a unităţilor de învă-

ţământ, ca urmare a condiţiilor 

meteorologice nefavorabile sau 

a altor situaţii extreme decise 

de către autorităţile competen-

te cu atribuţii în domeniu.

Proiectul urmează să intre în 

dezbaterea plenului Camerei De-

putaţilor, care este for decizional.

În timpul dezbaterilor, pre-

şedintele Comisiei pentru mun-

că a Camerei Deputaţilor, Adri-

an Solomon, a criticat lipsa de 

la şedinţă a reprezentantului 

Ministerului Muncii.

„Ministerul Muncii continuă 

într-o atitudine de sfi dare a co-

misiei. Ce se întâmplă? Au dat a-

fară şi portarul. Nu puteau să tri-

mită măcar un portar? Este inad-

misibil. Ce se întâmplă la Minis-

terul Muncii?”, a spus Solomon.

Părinții au zile libere 
când sunt închise școlile

Ministrul Educaţiei, Monica 

Anisie, spune 

că va cere profesorilor să 

nu le mai ceară copiilor să 

memoreze comentarii

„Răspund în calitate de pro-

fesor de limba română, nu în 

calitate de ministru: nu am 

fost adepta niciodată a me-

morării comentariilor, ci în-

totdeauna mi-am dorit ca ele-

vii mei să-şi dezvolte gândi-

rea critică, ei să realizeze ace-

le comentarii de text, eu nici 

măcar nu le spun comentarii, 

pentru că vorbim despre o in-

terpretare a unui text literar. 

(..) Acum vă răspund în cali-

tate de ministru, voi solicita 

colegilor mei să înceteze să 

le mai ceară copiilor să me-

moreze acele comentarii, dar 

răspunsul colegilor profesori 

de limba română va fi  că tre-

buie să înveţe pentru exame-

nul de Bacalaureat sau pen-

tru Evaluarea Naţională nişte 

comentarii”, a spus Anisie.

„Nu, pentru Evaluarea Na-

ţională chiar nu trebuie să în-

veţe nişte comentarii, ci tre-

buie să realizeze pe un text 

la prima vedere o compune-

re şi rolul profesorului la cla-

să este acela de a crea com-

petenţa de a dezvolta o idee 

pe un text la prima vedere, 

iar, în ceea ce priveşte exame-

nul de Bacalaureat, la subiec-

tul al III-lea avem un reper 

important pe care trebuie să-l 

dezvolte şi anume particula-

rităţile de construcţie ale unui 

text”, a explicat Anisie.

„Ceea ce ne spune, de 

fapt, şi rezultatul de la tes-

tarea PISA pe lectură putem 

aplica şi pentru ceea ce se 

întâmplă în sistem astăzi la 

limba şi literatura română, 

dar poate ne trage şi un sem-

nal de alarmă acest rezultat 

pentru construcţia subiecte-

lor pentru evaluările naţio-

nale. Poate pentru anul vii-

tor ne gândim mai mult la 

modul în care construim su-

biectele şi ce competenţă ur-

măreşte să dezvolte copilu-

lui”, a explicat ministrul.

59% dintre elevii români 

pot înţelege un text de mări-

me medie şi doar 1% au re-

zultate foarte bune la citire 

sau la ştiinţe. Aproape la fel 

arată procentele la matema-

tică, dar aici 3% fac perfor-

manţă, potrivit raportului PI-

SA, care clasează România 

aproape de Emiratele Arabe, 

Bulgaria sau Moldova.

În urma acestor rezultate, 

se apreciază că gradul de an-

alfabetism funcţional este ma-

re: 44% dintre elevi nu înţe-

leg ce citesc.

România ocupă în clasa-

mentul PISA locul 47 din 79 

de ţări.

Elevii nu vor mai 
memora comentarii?
Ministrul Educației: „Voi solicita profesorilor 
să nu le mai ceară copiilor să memoreze comentarii”

MONICA ANISIE | Ministrul Educației

 „Nu, pentru Evaluarea Naţională chiar nu trebuie 
să înveţe nişte comentarii, ci trebuie să realizeze pe un 
text la prima vedere o compunere şi rolul profesorului 
la clasă este acela de a crea competenţa de a dezvolta 
o idee pe un text la prima vedere, iar, în ceea ce priveşte 
examenul de Bacalaureat, la subiectul al III-lea avem 
un reper important pe care trebuie să-l dezvolte 
şi anume particularităţile de construcţie ale unui text“
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în suprafaţa 
de 50 mp, zona VIVO (Polus). In-
formaţii suplimentare la telefon 
la 0775-139542. (11.14)

¤ 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 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.

¤ 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.

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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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. 
(2.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 
RON, negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-542151. 
(4.7)

¤Vând hotă electrică, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. 
(6.7)

¤ 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 cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut. Informa-
ţii la telefon 0264-437710. (4.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (6.9)

¤ Vând sobă teracotă în stare 
de funcţionare, cu arzător cu 
tot două sobe, preţ foarte bun, 
negociabil. Informaţii la tel. 
0749-974302. (6.7)

¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (6.7)

¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând geamuri, uși din lemn 
(rezultate din demolări). Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând fotoliu pat de o per-
soană, în stare bună, preţ ne-
gociabil. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând canapea extensibilă de 
două persoane și două fotolii. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0754-300728. (6.7)

¤ 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. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând haine din piele lungi și 
scurte, pentru bărbaţi și dame. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând cizme lungi militare, 
nr. 42, negre. Sunaţi la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ 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)

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Informaţii la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7

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 (3.5)

PIERDERI

¤ PROXL NUTRITION S.R.L., 
C.U.I.: 35024339, 
J12/2832/2015, pierdut certifi cat 
constatator sediu social: sat Flo-
rești, com. Florești, str. Avram I-
ancu, nr. 442-446, E-60, tronson 
V, jud. Cluj. Se declară nul.

¤ Pierdut Certifi cat constatator al 
societăţii ENARQUE S.R.L., pentru 
punctul de lucru din Cluj-Napoca, 
str. Pasteur nr. 74, ap. 35, judeţul 
Cluj. Îl declar nul.

¤ EZW RO S.R.L., C.U.I. 30841390, 
J12/2917/2012, pierdut certifi cat 
de înregistrare și certifi cat constata-
tor sediu social. Le declarăm nule.

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
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Abonează-te la monitorul

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

0264.59.77.00

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

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

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

ANGRY MOB GAMES SRL

Angajăm: Consultant în informatică pentru testarea 
produselor software în vederea depistării și corectării 
eventualelor erori ce pot apărea pe durata folosirii și 
exploatării și managementul comunității on-line

Cerinţele postului:

Educaţie :

• Nivelul studiilor: Studii liceale
• Domeniul/Specializarea: tehnica/artistica
• Cunoștinţe de operare PC (Word, Excel, Internet), nivel 

avansat

Experienţa profesională:

• Min. 2 ani experienta in organizarea evenimentelor 
in domeniul jocurilor video

Pentru detalii va rugam sa ne contactati la contact@
angrymobgames.com

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, AGRESSIONE 
GROUP S.A., anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul „DEPOZIT 
ŞI COMERŢ CU RIDICATA MATERIALE TIPOGRAFICE (hârtie, 
cerneluri şi consumabile tipografi ce)“, din municipiul Cluj-
Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, Parcul Indistrial Tetarom 
I, județul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 99, în zilele 
de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 8:00-
14:00 sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC 
GENERAL COMUNA GÂRBĂU“, com. Gârbău, jud. 
Cluj, titular Comuna Gârbău, nu necesită evaluare de 
mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax 0264410716, 
email offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri între 
orele 9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.
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Voie bună, zăpadă,
 la Cupa Moşului 2019
Sâmbătă, 7 decembrie, a avut 
loc în pădurea Făget competiţia 
tradiţională de iarnă a calenda-
rului orientării sportive clujene, 
Cupa Moșului.
Din cei 119 concurenţi înscriși la 
această competiţie, s-au prezen-
tat 98 la start, printre care s-au 
numărat concurenţi individuali, 
fără club, dar desigur și repre-
zentanţii a 8 cluburi sportive din 
5 judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Mureș, Sălaj și Cluj. 
Organizatorii Asociaţia Pro 
Orientare presupun că ceaţa de 
dimineaţă a descurajat probabil 
o parte dintre alergători. E bine 
de știut însă, că în pădure de 
multe ori avem parte de o vre-
me mai favorabilă decât în oraș. 
Așa a fost și de data aceasta.
Ceaţă, soare, trasee bune și 
ceai cald la sosire.
Atmosfera pozitivă, proactivă 
creată de sportivii prezenţi la 
start, soarele, care a apărut în 
timpul concursului și traseele 
bine stabilite de către organiza-
tori, poate puţin mai neobișnu-
ite, au făcut ca fi ecare partici-
pant să câștige cel puţin o ex-
perienţă pozitivă. Concurenţii 
au fost așteptaţi cu ceai cald 
până la anunţarea rezultatelor.
Premierea a fost făcută chiar 
de „Moșul”.
În fi nal, la centrul de concurs din 
incinta pensiunii Roata Făget 
s-au premiat 52 de concurenţi în 
20 de categorii, iar toţi cei 13 
participanţi sub vârsta de 10 ani 
au primit câte o ciocolată pentru 
parcurgerea traseului marcat a-
tât pe hartă cât și pe teren. La 
categoriile de elită feminin, re-
spectiv masculin 21 de ani, locu-
rile I, II și III au fost cucerite de: 
Divin Judit (CS Ady Liceum 
Oradea), Néda Katalin (CS 
TranSilva Cluj) și Simon Gyöngyi 
(CS Compass Cluj), respectiv 
Vígh Loránd, Szikszai Csongor și 
Knobloch-Esztergár Péter (toţi 
trei de la CS TranSilva Cluj).

România a pierdut 
şi cu Suedia
România a pierdut cu 34-22 în 
faţa naţionalei Suediei în pen-
ultimul meci la Campionatul 
Mondial de handbal feminin.
Formaţia antrenată de Thomas 
Ryde a început modest meciul și 
după doar cinci minute de joc 
Suedia conducea cu 4-0 pe tabelă. 
Tehnicianul României a fost nevoit 
astfel să apeleze la Cristina Neagu, 
cea care a fost lăsată iniţial pe ban-
ca de rezerve. Handbalistele ro-
mânce au revenit și au egalat, 6-6, 
însă doar pentru câteva clipe.
Suedia a călcat din nou pedala 
de acceleraţie și avea să condu-
că cu 15-9 la pauza meciului. 
Partea a doua a jocului nu a 
mai avut istoric, iar nordicele 
aveau să câștige la 12 goluri di-
ferenţă după ce Thomas Ryde a 
trimis în teren jucătoarele care 
au prins mai puţine minute la 
turneul fi nal.
România va juca astăzi, de la 
ora 11:00, împotriva Japoniei 
în ultimul meci la Campionatul 
Mondial. Naţionala feminină 
poate termina pe locul cinci în 
Main Round dacă trece de for-
maţia niponă. În ciuda faptului 
că nu termină în primele opt, 
România va juca la turneul 
pre-olimpic din luna martie, de-
oarece a terminat pe locul pa-
tru la Campionatul European 
de anul trecut.

Pe scurt

PUBLICITATE

Marius Bilaşco, directorul 

departamentului de scou-

ting de la CFR Cluj, 

l-a făcut praf pe Marius 

Croitoru, antrenorul 

celor de la FC Botoşani.

Între CFR Cluj şi FC Boto-

şani a început un adevărat răz-

boi după ce trupa moldovea-

nă a refuzat amânarea meciu-

lui din etapa cu numărul 20 

dIn Liga 1. Conducătorii şi an-

trenorii celor două echipe şi-au 

aruncat săgeţi reciproc, iar în 

cele din urmă moldovenii aveau 

să câştige disputa pe teren.

Totuşi, confl ictul nu s-a stins 

aici, iar Marius Bilaşco i-a dat 

o replică dură lui Marius Cro-

itoru după ce tehnicianul de 

la FC Botoşani a făcut mai mul-

te afi rmaţii răutăcioase la adre-

sa lui Dan Petrescu şi a clubu-

lui din Gruia. 

„Dan nu s-a simţit bine du-

pă meci. Nici nu trebuia să vi-

nă în conferinţă el (n.r. Coito-

ru), pentru că nu e antrenor 

principal şi asta e o mare pro-

blemă şi a televiziunilor, pen-

tru că acceptaţi să vină antre-

nori care nu au licenţă”, a spus 

Bilaşco în prima fază.

Ofi cialul celor de la CFR Cluj 

avea însă să se dezlănţuie du-

pă doar câteva secunde cu o se-

rie de afi rmaţii pe cât de dure, 

pe atât de corecte la adresa lui 

Marius Croitoru:

„El are o licenţă B luată 

prin Moldova şi e trecut pe 

foaie ca antrenor cu portarii. 

Stă pe margine şi dă indicaţii 

ca un antrenor principal, iar 

nu mi se pare în regulă, pen-

tru că sunt antrenori care au 

muncit, au învăţat, au plătit 

pentru licenţe ca să fi e antre-

nori. Și noi ne comportăm aşa 

cu ceilalţi antrenori. În pri-

mul rând ar trebui să îşi ia 

BAC-ul, să îşi ia licenţele, că 

nu are nici Bacalaureatul, şi 

vine să vorbească despre Dan 

Petrescu, şi să fi e ironic, mi 

se pare puţin deplasat. Ar tre-

bui să îşi vadă lungul nasu-

lui. E la început şi ar trebui 

să arate mai mult respect fa-

ţă de un antrenor care a de-

monstrat”, a declarat Marius 

Bilaşco, la Telekom Sport.

Bilaşco, replică dură 
pentru Croitoru

Trupa antrenată de Mihai 

Silvăşan şi Dusko Vujosevic 

a surprins pe toată lumea 

în FIBA Europe Cup şi a 

reuşit să câştige prima 

grupă, deşi a venit din cali-

fi cări. U-BT Cluj a învins 

puternica formaţie rusă 

Enisey Krasnoyarsk pe 

teren propriu, iar acest 

lucru i-a oferit şansa unei 

grupe mai uşoare în care se 

regăsesc Tsomki Minsk, 

Nes Ziona şi CSM Oradea.

Dusko Vujosevic a prefaţat 

meciul cu Oradea, un duel cla-

sic în România în ultimii ani.

„Este un meci important 

pentru baschetul românesc. 

Trei echipe din cele 8 din cam-

pionat sunt în FIBA Europe 

Cup. Sibiu, Oradea şi Cluj sunt 

cu un pas în faţa restul echi-

pelor. Noi am ajuns să avem 

acum două meciuri cu Oradea 

şi două cu Sibiu după trage-

rea la sorţi din Cupa Români-

ei şi rezultatele din FIBA Eu-

rope Cup. Oradea are un lot 

de calitate cu anumite carac-

teristici atipice, iar aici mă re-

fer la calitatea individuală a 

jucătorilor lor care au o omo-

genitate bună. Va fi  unul din-

tre cele mai bune meciuri din 

România, dacă ne uităm la ca-

litatea celor două loturi. În via-

ţa de zi cu zi totul a devenit 

previzibil, mai puţin în bas-

chet. Meciul cu Oradea va fi  

cu siguranţă unul strâng pen-

tru că vorbim de două echipe 

foarte bune”, a declarat tehni-

cianul celor de la U-BT Cluj.

Meciurile excelente făcute de 

Universitatea Cluj în cupele eu-

ropene i-au determinat pe spe-

cialiştii de la FIBA Europe Cup 

să o plaseze pe U-BT pe locul 

doi în clasamentul favoritelor.

„Prima condiţie este să avem 

încredere, iar noi credem că vom 

putea să câştigăm acest meci cu 

o rivală locală. Fiecare meci a-

re o poveste diferită şi e greu să 

intuim ceva. Cu siguranţă am-

bele echipe vor lucra la punc-

tele slabe faţă de duelul anteri-

or. Am analizat meciurile după 

ultimele meciuri cu Oradea. Noi 

suntem pregătiţi pentru un ast-

fel de duel şi eu sper ca noi să 

vorbim mai mult pe teren. Nu 

cred că suntem favoriţi, deoa-

rece suntem o echipă din cali-

fi cări, dar lucrurile se pot schim-

ba. Sunt fericit să văd că FIBA 

Europe Cup ne-a pus pe locul 

2 în topul favoritelor”, a mai 

adăugat Vujosevic.

Nandor Kuti a identifi cat prin-

cipalul atuu al echipei în due-

lul cu Oradea, iar accederea în 

Grupa J reprezintă un avantaj 

important pentru U-BT Cluj.

„Cunoaştem foarte bine echi-

pa din Oradea, iar în ultimii 3-4 

ani am jucat meciuri intense cu 

ei. Au o echipă foarte bună şi ca-

litate individuală mare. Sunt jucă-

tori care pot marca lejer 20-30 de 

puncte, dar noi cred că ne-am 

pregătit bine în această perioa-

dă. Chiar dacă meciul este mier-

curi, sper ca fanii să vină şi să 

ne susţină cum au făcut mereu. 

E bine că nu vom avea o depla-

sare foarte lungă, dar oarecum 

e la mijloc pentru că ambele echi-

pe ne cunoaştem foarte bine. Mă 

bucur că sunt în această grupă, 

deoarece în cealaltă grupă sunt 

două echipe din Turcia. Cred că 

suntem mai buni sub panou şi în 

jocul colectiv. Cred că avem cel 

mai bun pivot din România şi în 

FIBA Europe Cup suntem pe lo-

cul doi la numărul de pase deci-

sive”, a declarat Nandor Kuti.

U-BT Cluj debutează în faza a 2-a 
a grupelor din FIBA Europe Cup
U-Banca Transilvania Cluj va debuta astăzi, de la ora 19:00, în faza a doua a grupelor, 
împotriva celor de la CSM Oradea, într-un meci care se va disputa în BT Arena

U-BT Cluj va juca astăzi împotriva CSM Oradea în FIBA Europe Cup
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