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ADMINISTRAŢIE

Încă 10 autobuze second 
hand ajung la Cluj
Francezii vor livra alte 10 autobuze arti-
culate second hand la Cluj pentru zona 
metropolitană.  Pagina 4

POLITICĂ

Deputat PSD din Turda 
trece la PNL
Deputatul Cristina Burciu şi-a anunţat tre-
cerea de la PSD la PNL şi afi lierea la gru-
pul parlamentar liberal.  Pagina 8

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

Peste 20 de elevi şi profesori din Belgia şi Germania au trecut pragul Liceului „Lucian Blaga”, unde au 
participat la „Crăciunul Multicultural". Pagina 7

ACTUALITATE

Limita maximă a indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului va fi eliminată

ECONOMIE

Preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii: 
Preţul cărnii de porc se va tripla anul viitor

Limita maximă pentru in-
demnizaţia primită lunar de că-
tre părinţi pentru creşterea co-
pilului va fi  eliminată, astfel că 
părinţii vor putea primi indem-
nizaţii mai mari de 8.500 de 
lei, cât este limita maximă uti-
lizată în prezent. Măsura e con-
ţinută de o propunere legisla-
tivă ce va ajunge în curând la 
votul decisiv al deputaţilor, a-
vând propunere de adoptare, 
scrie avocatnet.ro.

Eliminarea plafonării indem-
nizaţiilor pentru creşterea co-
pilului este prevăzută într-un 
proiect de lege ce a primit re-
cent raport de adoptare la Ca-
mera Deputaţilor, după ce a tre-
cut deja de Senat.

Măsura plafonării la valoarea 
de 8.500 de lei a indemnizaţiei 
de creştere a fost introdusă în a 
doua parte a anului 2017, având 

ca scop, potrivit guvernanţilor 
momentului, utilizarea efi centă 
a resurselor bugetare.

Pe lângă eliminarea plafonă-
rii indemnizaţiei pentru creşte-
rea copilului, proiectul prevede 
şi schimbarea modului în care 
se calculează valoarea acesteia. 
Mai exact, după intrarea în vi-
goare a măsurilor cuprinse de 
acest proiect, cuantumul minim 
al indemnizaţiei nu va mai fi  
calculat în funcţie de valoarea 
indicatorului de referinţă (ISR), 
ci în funcţie de valoarea sala-
riului minim brut pe ţară.

În prezent, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 stabileşte că valoarea 
indemnizaţiei “este de 85% 
din media veniturilor nete re-
alizate în ultimele 12 luni din 
ultimii 2 ani anteriori datei 
naşterii copilului”.

Radu Timiş, preşedintele Aso-
ciaţiei Române a Cărnii, a decla-
rat că preţurile cărnii de porc se 
vor tripla în 2020.

„Suntem foarte aproape de o 
nouă criză alimentară", a spus 
Timiş. "Anul acesta preţurile 
s-au dublat la carnea de porc, 
anul viitor se vor tripla. Guver-
nul chinez cumpara carnea de 
porc de la marii producători eu-
ropeni. Dacă în China a ajuns la 
6 euro kilogramul de carne de 
porc, în România astăzi e unde-
va la 4 euro ca medie la raft. Ce 
se va întâmpla la anul, când 
chiar dacă vom dori să cumpă-
răm de undeva, nu ştiu”, a de-
clarat Radu Timiş.

Acesta a mai explicat că ro-
mânii se vor putea îndrepta 
spre consumul cărnii de pui 
sau vor putea adopta un re-
gim vegetarian.

„Sigur, noi aici am discutat 
câteva variante: că se va duce 
spre pui, spre vită, spre oaie, spre 
vegetarian. Dar cert este un lu-
cru: că jumătate din proteina 
acestei planete a dispărut. Cu ce 
vom compensa si la ce preţ? Da-
că preţul de carne de porc este 
foarte sus si preţurile la carnea 
de vita si de pui vor creşte, pen-
tru că consumul se va duce spre 
celelalte surse de proteină”, a 
spus antreprenorul.

România, până în luna sep-
tembrie, trebuia să rezolve cinci 
măsuri urgente trasate de Comi-
sia Europeană. „Nu le-a făcut şi 
astăzi se vede ce se întâmplă”.

Radu Timiş a asigurat însă, 
că românii vor găsi carne de 
porc în supermarketuri de săr-
bători şi a anticipat că proble-
mele vor apărea în lunile fe-
bruarie – martie.
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Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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Justițiarii clujeni care încalcă legea, făcând „ordine” în autobuze
Asociaţia Organizaţia Generală Voluntară Pentru Prevenirea - Faptelor AntiSociale (OGVPPFA) și-a pus insignele 
în piept și face ordine în autobuze, dând jos colindătorii. Pagina 2

Copilul tău e în siguranţă la creşă?
Un copil din Cluj-Napoca a fost agresat în prima sa zi la creșă
Un copil de un an şi 9 luni s-a ales cu vânătăi și zgârieturi pe corp după prima zi la creșă, după ce ar fi fost ţinut 
cu forţa pe oliţă. Băieţelul a fost dus pentru investigaţii medicale la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
Cluj-Napoca. Asistenta care a bruscat copilul a intrat în concediu fără salariu. Pagina 9

Călătorie prin lumea Crăciunului la „Lucian Blaga”
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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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Radare în cascadă 
de la Turda la Oradea
La data de 11 noiembrie, în intervalul orar 
08.00 – 13.00, poliţiștii rutieri din cadrul 
Serviciilor Rutiere Cluj și Bihor au organizat 
și desfășurat în comun o acţiune de preve-
nire a accidentelor rutiere, produse pe fon-
dul nerespectării regimului legal de viteză, 
dar și de impunere în rândul conducătorilor 
auto a unui climat de disciplină rutieră. 
Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Cluj, 
poliţiștii rutieri clujeni au acţionat cu 4 ra-
dare, în timp ce poliţiștii bihoreni au acţio-
nat cu 6 radare. Acestea au fost dispuse și 
au acţionat în cascadă pe D.N. 1 E60, pe 
tronsonul Turda – Oradea. “Activităţile des-
fășurate au condus la depistarea și sancţio-
narea contravenţională a 52 conducători 
auto care au depășit regimul legal de viteză 
pe tronsonul de drum pe care circulau. De 
asemenea, 4 conducători auto au fost sanc-
ţionaţi cu măsura complementară de sus-
pendare a dreptului de a conduce pe dru-
murile publice pe o perioadă determinată, 
în timp ce alţi 13 au fost sancţionaţi pentru 
diferite alte abateri la legislaţia rutieră în 

vigoare, iar în 3 cazuri a fost dispusă măsu-
ra complementară a reţinerii certifi catului 
de înmatriculare și a plăcuţelor de înmatri-
culare”, transmite IPJ Cluj.

Casă în flăcări la Gherla
Pompierii din Gherla au salvat o casă cu-
prinsă de fl ăcări. „A fost alertată o autospe-
cială pentru stins incendii în cursul nopţii ce 
a trecut, în jurul orei 23.40, ca urmare a 
fl ăcărilor ce au cuprins o anexă gospodă-
rească de pe strada Câmpului din munici-
piul Gherla. Anexa gospodărească a fost 
distrusă în totalitate, însă prin răspunsul 
prompt al forţelor de intervenţie au fost li-
mitate fl ăcările în limitele care a fost găsite, 
fi ind afectate doar circa 3 mp. din acoperi-
șul casei de care era alipită anexa”, a trans-
mis ISU Cluj. Pompierii au evacuat bunurile 
din magazie, iar incendiul s-a încheiat fără 
victime. „A fost necesară evacuarea tuturor 
bunurilor ce erau depozitate în magazie, și 
decopertarea acoperișului acesteia, precum 
și a porţiunii de acoperiș al casei care a fost 
afectat de ardere. Nu au fost persoane răni-
te ca urmare a acestui eveniment, operaţiu-
nile de stingere a incendiilor și înlăturare a 

efectelor negative au durat o oră și jumăta-
te, iar din cercetările preliminare se pare că 
incendiul a pornit de la o priză defectă, care 
alimenta o instalaţie de iluminat pentru de-
coraţiuni”, a adăugat ISU.

Două persoane intoxicate 
cu fum din cauza unui frigider
Două persoane au fost intoxicate cu fum 
după un incendiu provocat de un frigider 
vechi. „La incendiul anunţat la o casă par-
ticulară din Jucu de Mijloc, flăcările au 
fost stinse de localnici până la sosirea 
pompierilor. Echipajele noastre au desfă-
șurat acolo doar operaţiuni de înlăturare 
a efectelor negative (ventilare a spaţiilor 
inundate cu fum). Două persoane au fost 
consultate de echipajul SMURD privind 
suspiciune de intoxicaţie cu fum, însă nu 
a fost necesar transportul acestora la spi-
tal. Se pare că focul din imobilul din Jucu 
de Mijloc a pornit de la un frigider defect. 
A fost distrus de flăcări doar frigiderul și a 
fost deteriorată tencuiala din bucătăria 
casei”, a transmis ISU Cluj.

Pe scurt

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Poliţiştii clujeni spun 

că membrii acestei organi-

zaţii nu sunt la prima lor 

încercare de acest fel, 

iar ceea ce fac este ilegal. 

„Dacă dau jos un om din-

tr-un mojloc de transport 

în comun, ei fac un abuz. 

Limitează drepturile acelor 

persoane. Nu au drept 

de constatare, nu au drept 

de a interveni. Orice cetă-

ţean poate să sesizeze, 

însă, o încălcare a legii”, 

a declarat Traian Morar, 

purtător de cuvânt IPJ Cluj 

pentru Monitorul de Cluj.

Judecătorul Cristi Dani-

leţ spune că s-a arătat sur-

prins de existenţa acestor 

formaţiuni.

„Nu ştiu ce competenţe au, 

ce format au. În mod normal, 

de aplicarea legii trebuie să 

se ocupe poliţia locală sau po-

liţia naţională. Astfel de gru-

pări care ar trebui să fi e civi-

ce să nu se transforme în gru-

pări paramilitare. Eu şi cole-

gii cu care am mai vorbit am 

rămas surprinşi în legătură cu 

existenţa acestor formaţiuni. 

Dacă este un ONG, ar trebui 

să se ocupe de membrii săi, 

nu de persoane străine de 

asociaţie. Chiar dacă au un 

scop nobil, astfel de forma-

ţiuni nu pot depăşi normele 

statutare şi nu pot înlocui or-

ganele de ordine publică. Eu 

personal nu aş vrea să mă 

văd agăţat de un individ ca-

re scoate o insignă care ara-

tă că face parte din ceva for-

maţiune şi mă dă afară că nu 

îi place mustaţa mea sau oche-

larii mei”, a spus judecăto-

rul Cristi Danileţ.

Acţiunea lor nu a fost toc-

mai bine primită de către 

clujeni, aceştia arătându-şi 

nemulţumirea pe reţelele de 

socializare.

„Opriţi Clujul, cobor la 

prima”, a scris Alex Goldiş, 

profesor universitar la Fa-

cultatea de Litere din Cluj.

„... ia să m-apuc eu de 

colindat prin autobuze”, a 

spus Mihnea Blidariu, unul 

dintre membrii formaţiei Lu-

na Amară, la care alte câte-

va persoane i-au adăugat că 

îl vor însoţi la câteva „con-

certe” de colinde prin mij-

loacele de transport în co-

mun din Cluj.

Asociaţia Organizaţia Ge-

nerală Voluntară Pentru Pre-

venirea – Faptelor AntiSoci-

ale (OGVPPFA) a devenit ce-

lebră pentru implicarea pre-

şedintelui acesteia în scan-

dalul cu actriţa Oana Mar-

dare de la o manifestaţie a 

Noii Drepte. Acum, membrii 

asociaţiei se cred justiţiari 

şi susţin că au redus „nu-

mărul de grupuri şi persoa-

ne cu instrumente (colindă-

tori), care apelează la mila 

călătorilor în mijloacele de 

transport în comun“.

„Asociaţia Organizaţia 

Generală Voluntară pentru 

Prevenirea Faptelor Antiso-

ciale (O.G.V.P.P.F.A.) şi-a 

mutat atenţia pe fenomenul 

de cerşetorie din mijloace-

le de transport în comun din 

Cluj-Napoca. Până acum, 

Asociaţia lucra în principal 

în Piaţa Avram Iancu, la sluj-

bele religioase, unde men-

ţinea un climat de siguran-

ţă. Activitatea asociaţiei 

O.G.V.P.P.F.A. a redus nu-

mărul de grupuri şi persoa-

ne cu instrumente (colindă-

tori), care apelează la mila 

călătorilor în mijloacele de 

transport în comun şi în ju-

rul staţiile C.T.P. Am acţio-

nat pe liniile 30, 25, 6, 35. 

Mulţi dintre copiii cu acor-

deoane au coborât la prima 

staţie, câţiva au reîncercat 

să se urca în mijlocul de 

transport următor, dar şi 

acolo au fost întâmpinaţi de 

voluntarii O.G.V.P.P.F.A”, 

arată Asociaţia.

„Membrii voluntari ai 

O.G.V.P.P.F.A. sunt pregă-

tiţi să observe, să sesizeze 

problemele observate sau 

provocările care vin din 

spaţiul public; direcţionân-

du-le în vederea soluţionă-

rii acestora către instituţi-

ile competente ale statu-

lui”, a precizat Alexandru 

Buga, colonel de poliţie în 

rezervă, prim-vicepreşedin-

tele Asociaţiei.

Justiţiarii care încalcă legea, 
făcând „ordine” în autobuze
Asociaţia Organizaţia Generală Voluntară Pentru Prevenirea – Faptelor 
AntiSociale şi-a pus insignele în piept şi face ordine în autobuze

Poliţiştii clujeni spun că membrii acestei organizaţii nu sunt la prima lor încercare de acest fel, iar ceea ce fac este ilegal
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#FĂRĂȘTIRI
„Nu voi pomeni toate 
«bucuriile» drumului 
pe care l-am ales: otrăvire, 
arestările, amenințări cu 
moartea transmise prin 
poștă, telefonic și internet. 
Prioritatea mea 
este să descriu realitatea 
așa cum este (...). 
De ce să mă învinovățesc? 
Am scris doar despre 
faptele al căror martor 
am fost, nimic altceva 
decât adevărul.”

Anna Politkovskaya

jurnalist

Anna Politkovskaya a fost asasinată în holul imobilului în care locuia, în 7 octombrie 2006. Era unul dintre cei mai proeminenți 
opozanți ai regimului lui Vladimir Putin și milita pentru drepturile omului.

Constructorii au asistat 

intervenţiile de la Podul 

Porţelanului după ce, 

în timpul lucrărilor, 

au descoperit 

un zăcământ de sare.

Întrebat de ce nu se poa-

te deschide măcar traficul 

pietonal şi ciclist la Podul 

Porţelanului, primarul Emil 

Boc a explicat că se caută 

soluţii urgente pentru a re-

zolva problema.

„Aşa este când se adună ne-

cazurile la om în casă. Bun, am 

terminat Nodul N, am termi-

nat Podul Fabricii, uitaţi, am 

reuşit să le facem. Podul Gari-

baldi şi podul acesta, parcă... 

la celălalt nu vine nimeni la li-

citaţie (...), la acesta, ultima 

noutate, s-a găsit la locul unde 

trebuie pus un pilon de pod un 

zăcământ de sare”, a precizat 

edilul, într-o emisiune online.

„Până la 14 metri adânci-

me nu este nimic, de acolo în 

jos începe zăcământul de sa-

re. Acum, trebuie să facem o 

expertiză, mâine (n.red. joi) 

are termenul legal, care să ne 

spună în condiţiile acestea 

cum trebuie să fi e soluţia con-

structivă, care să asigure po-

dul. Toţi inginerii se dau de 

ceasul morţii să găsească so-

luţia tehnică de specialitate”, 

a mai punctat Boc.

Dacă un banal zăcământ 

de sare le dă mari bătăi de 

cap constructorilor, ce se va 

întâmpla atunci când va în-

cepe construcţia metroului 

clujean? „Măi, fraţilor, alţii 

au construit trei nivele de 

metrou, ce Dumnezeu, in-

ventăm apa caldă? În Lon-

dra, în New York, ăia cum 

au putut să le facă? Nu s-au 

plâns toată ziua că au pro-

bleme! Şi noi îl vom face cu 

o tehnologie mult mai mo-

dernă, nu mai este tehnolo-

gia din secolul trecut”, a re-

plicat primarul.

Podul Porţelanului. Ce se întâmplă cu lucrările?
Inginerii „se dau de ceasul morţii” la Podul Porţelanului cu problema zăcământului de sare

Constructorii au asistat intervenţiile de la Podul Porţelanului după ce au descoperit un zăcământ de sare.

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a achiziţionat pentru 

Spitalul Clinic C.F. 

Cluj-Napoca o instalaţie 

radiologică digitală de 

mamografi e, printr-o inves-

tiţie de 500.000 de lei.

„Preşedintele Consiliului Ju-

deţean, Alin Tişe, consideră că 

achiziţia de aparatură medica-

lă de ultimă generaţie este mai 

mult decât necesară pentru creş-

terea calităţii actului medical în 

judeţul Cluj şi asigurarea stan-

dardelor europene din dome-

niu. Mamograful nou cumpă-

rat, cu detector digital, permite 

obţinerea de imagini atât 2D cât 

şi 3D – tomosinteză, folosind o 

tehnologie performantă de ulti-

mă generaţie ce poate fi  utiliza-

tă atât în diagnosticul cât şi în 

screeningul mamar. Utilizarea 

mamografi ei 3D creşte rata de 

detecţie a cancerului mamar, în 

special a celui invaziv şi scade 

necesitatea efectuării biopsiei 

mamare sau a testelor adiţiona-

le în cazul rezultatelor fals po-

zitive. Nu în ultimul rând, 

mamografi a 3D are o acurate-

ţe foarte bună în a determina 

mărimea, forma şi localizarea 

anomaliilor, este adecvată în 

cazul tuturor femeilor, inclusiv 

a celor cu ţesut mamar dens, 

furnizând medicului imagist o 

foarte bună vizibilitate a deta-

liilor ţesutului mamar”, se ara-

tă într-un comunicat trimis, 

miercuri, de CJ Cluj.

Potrivit aceleiaşi surse, acest 

tip de mamografi e facilitează 

identifi carea cancerului mamar 

de mici dimensiuni, care poate 

fi  omis la mamografi a digitală 

convenţională, şi reduce sem-

nifi cativ rezultatele incerte.

Instalaţie digitală de 
mamografie, achiziţionată 
pentru Spitalul CFR

Două autobuze îşi modifi -

că traseul astăzi 

din cauza meciului CFR 

Cluj – Celtic Glasgow 

din Europa League.

„Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca informea-

ză publicul călător că, în da-

ta de 12 decembrie 2019, cu 

ocazia meciului de fotbal des-

făşurat pe stadionul Dr. Con-

stantin Rădulescu şi a restric-

ţiilor de circulaţie impuse 

pentru siguranţa suporterilor, 

începând cu ora 18:00 pro-

gramul de transport al linii-

lor 37 (Piaţa Mihai Viteazul 

– strada Romulus Vuia) şi 38 

(Piaţa Mihai Viteazul – stra-

da Vânătorului) va fi  afectat. 

Se va asigura pe linia 37 de 

la Tetarom plecarea de la ora 

18:08. În intervalul 18:15 – 

20:00 spre cartierul Gruia va 

circula linia 38 (Piaţa Mihai 

Viteazul – strada Gruia – stra-

da Vânătorului), care va efec-

tua şi orarele liniei 37 din 

P-ţa M. Viteazul. Restricţii 

de circulaţie vor fi  impuse 

după terminarea meciului 

(21:45), pentru defluirea 

spectatorilor”, a transmis 

conducerea CTP.

Două linii CTP 
îşi modifică traseul

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Evident, cetățeanul stă și-l întreabă pe primar, «dar 
de ce nu se construiește?», și pe bună dreptate. Eu 
stau și mă enervez, «dar de ce nu evoluăm cu 
proiectul mai departe?» și spun «nu pot, am 
zăcământ de sare!». Dacă pun pe zăcământ, se 
dizolvă sarea și cade podul. (...) Eu aș vrea să fac 
podul mâine, dar trebuie să tratăm profesionist!“
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În luna octombrie, Primăria 

Cluj-Napoca a lansat o lici-

taţie pentru achiziţionarea 

a 10 autobuze articulate 

second hand pentru 

Compania de Transport 

Public în valoare totală de 

peste 1,5 milioane lei. 

Autobuzele vor fi  utilizate

 în zona metropolitană.

Câştigătorul licitaţiei este 

furnizorul tradiţional din Fran-

ţa, Infi trade, iar valoarea con-

tractului se ridică la suma de 

1.578.858 lei.

Potrivit caietului de sar-

cini, autobuzele trebuie să 

aibă podea coborâtă, rampă 

pentru persoanele cu dizabi-

lităţi şi aer condiţionat. Aces-

tea vor avea aceeaşi marcă, 

tip şi producător şi vor fi  uti-

lizate pentru transportul ur-

ban de călători în zona me-

tropolitană Cluj-Napoca.

„Nu se acceptă autobuze ne-

conforme, care au suferit modi-

fi cări faţă de varianta omologa-

tă. Autobuzele vor trebui să ai-

bă o durată de funcţionare de 

cel puţin 8 ani, fără a fi  nevoie 

de reparaţii ample”, se menţio-

nează în documentul citat.

Autobuzele nu vor avea un 

an de fabricaţie anterior anului 

2005, capacitate de transport de 

minim 150 de călători, din ca-

re minim 35 pe scaune şi cel 

puţin un loc destinat pentru fo-

toliu rulant.

„Autobuzele vor fi  echipa-

te cu motoare turbo diesel. Din 

punct de vedere al emisiilor 

poluante acestea nu trebuie să 

depăşească valorile limită pre-

văzute de normele Euro 3. Mo-

toarele trebuie să fi e în stare 

bună de funcţionare şi să se 

încadreze în consumurile spe-

cifi ce de combustibil, ulei, să 

fi e curate, fără pierderi sau 

scurgeri de ulei ori alte lichi-

de, să aibă o funcţionare co-

respunzătoare, fără trepidaţii, 

şocuri bătăi sau alte zgomote. 

Scaunele pentru pasageri să 

fi e fără rupturi, fi suri şi vor 

avea tapiţeria curată, fără tă-

ieturi, rupturi, zone descusu-

te sau dezlipite”, mai menţio-

nează municipalitatea.

Infi trade din Neuilly Sur Sei-

ne Franţa mai furnizat şi în tre-

cut autobuze second către CTP 

Cluj-Napoca care circulă în pre-

zent în oraş. Reamintim că în 

2008, au fost achiziţionate 12 

autobuze second-hand de la In-

fi trade Neuily Sur Sein Franţa 

pentru 267.000 de euro. În 2009 

s-au mai cumpărat 10 autobu-

ze articulate de la Infi trade pen-

tru 336.000 de euro. În 2010 s-au 

cumpărat 15 autobuze de la In-

fi trade pentru 504.000 de euro.

Francezii vor livra încă 10 autobuze 
second hand la Cluj

Guvernul a decis schim-

barea din funcţie a 35 

de prefecţi şi 11 subpre-

fecţi, inclusiv prefectul 

judeţului Cluj.

Prefectul judeţului Cluj, Ioan 

Aurel Cherecheş, a fost elibe-

rat din funcţie de către Guver-

nul condus de premierul Lu-

dovic Orban, fi ind aşteptată 

numirea unui nou prefect.

Ioan Aurel Cherecheş a 

fost prefectul judeţului Cluj 

din august 2017. Este de pro-

fesie inginer şi lector uni-

versitar la Universitatea Teh-

nică Cluj-Napoca. Cherecheş 

a candidat pe listele PSD 

pentru Consiliul Judeţean 

Cluj în 2016.

Potrivit unor surse, viitorul 

prefect al Clujului va fi  Mircea 

Abrudean, care a demisionat re-

cent din Consiliul de Adminis-

traţie al Tetarom S.A. Mircea 

Abrudean, care a avut şi func-

ţia de secretar adjunct la PNL, 

este un fost consilier si apropi-

at de-al lui Marius Nicoara. A 

lucrat la cabinetul lui Marius 

Nicoara, încă din 1 ianuarie 

2013, pe postul de consilier.

Numele lui Mircea Abru-

dean a fost implicat în dosa-

rul de corupţie al fostului pre-

şedinte CJ Cluj, Horea Uio-

reanu. Mai exact, la dosar au 

apărut interceptări din care 

reieşea că liberalul Mircea 

Abrudean oferea consultan-

ţă primarilor din judeţ, pen-

tru a incheia cu aceştia con-

tracte prin fi rma sa.

Prin firma sa de consul-

tanţă, SIAB Development, a 

reuşit să realizeze profit de 

350.000 de lei în 2014 şi o 

cifră de afaceri de 1,4 mili-

oane de lei.

Prefectul Clujului, Ioan Aurel Cherecheş, 
eliberat din funcţie

Implementată pentru prima 

dată la Cluj-Napoca în anul 

2013, sub forma unui pro-

iect-pilot, ediţia din 2019 a 

procesului de Bugetare par-

ticipativă s-a sfârşit cu alte 

15 iniţiative votate de clu-

jeni. De-a lungul anilor, 

zeci de proiecte au fost pro-

puse de cetăţeni, însă doar 

câteva au fost implementa-

te cap-coadă. Primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc susţine că, deşi 

apreciază ideile clujenilor, 

multe dintre ele necesită 

timp pentru a prinde viaţă.

„Toate proiectele sunt în di-

verse faze de implementare. De 

exemplu, la Şcoala Gimnazială 

«Ion Creangă» şi Şcoala Gimna-

zială «Nicolae Titulescu», proiec-

te care au început în cadrul pro-

cesului de Bugetare participati-

vă, a trebuit să treacă o perioa-

dă de timp pentru a se face in-

tabularea terenului, expertizele, 

documentaţiile tehnice. Sunt pro-

iecte care depăşesc cu mult va-

loarea iniţială de 150.000 €. As-

tăzi, prin supraetajarea şi reabi-

litarea termică a şcolilor, se vor 

obţine 23 de săli noi de clasă, o 

nouă sală de sport, o sală mul-

tifuncţională şi alte spaţii desti-

nate educaţiei”, a precizat edi-

lul, la un post de radio local.

Anul acesta, printre proiec-

tele câştigătoare, la categoria 

„amenajare spaţii publice (mo-

bilier urban, iluminat public 

etc.)” s-a numărat iniţiativa „Re-

amenajarea Canalului Morii”. 

Din cauza stării precare a unei 

însemnate porţiuni din Canalul 

Morii, s-a propus demararea 

unui studiu de fezabilitate, ur-

mat de execuţia lucrării pentru 

readucerea sa la un stadiu de-

cent pentru secolul în care tră-

im. Momentan, zonele arată de 

parcă ar fi  părăsite, gunoaiele 

predomină în albie, mâlul este 

depus peste tot, copacii şi bu-

ruienile sunt crescute haotic, 

afi rmă iniţiatorii proiectului.

Canalul Morii, ignorat 
de peste 10 ani

Boc s-a arătat încântat de ide-

ile clujenilor, declarând că le 

apreciază, aici incluzând şi re-

vitalizarea Canalului Morii. Vă 

reamintim însă că, de mai bine 

de zece ani, Canalul Morii este 

ignorat de către Primărie. Doar 

o mică parte a fost curăţată şi 

amenajată, în zona centrală. Ba 

mai mult, încă din 2004, afl at 

la primul său mandat de pri-

mar, Emil Boc declara că au fost 

rezolvate problemele de propri-

etate asupra Canalului Morii şi 

că municipalitatea va căuta so-

luţii tehnice şi de fi nanţare a 

amenajării acestuia.

„Implementarea proiectelor 

durează puţin mai mult. Dar 

sunt şi proiecte implementate 

mai repede, cum au fost auto-

buzele şcolare, un proiect apre-

ciat de toţi clujenii. Dacă ne ui-

tăm la proiectele câştigătoare 

de anul acesta, sunt idei pen-

tru care îi apreciez pe clujeni, 

cum ar fi  aer curat la Cluj şi 

spaţii verzi, pe care l-am dat în 

lucru, sau aplicaţia care ajută 

nevăzătorii să găsească un anu-

mit traseu, sau proiectul care 

vizează reamenajarea Canalu-

lui Morii, reamenajarea Pădu-

rii Făget, reamenajarea zonei 

pietonale din Piaţa Mărăşti”, a 

mai punctat Emil Boc.

Canalul Morii, ramura arti-

fi cială a râului Someşul Mic, 

străbate de la vest la est, pe o 

lungime de 7,2 kilometri, aproa-

pe întreg centrul municipiului 

Cluj-Napoca. Cele mai noi lu-

crări de amenajare a canalului 

datează din 2010-11, atunci când 

a fost reabilitată porţiunea din-

tre strada Regele Ferdinand şi 

Piaţa Mihai Viteazu. Lucrările 

realizate de Concefa SA au cos-

tat, atunci, 3,5 milioane de lei. 

De atunci, doar activiştii au mai 

încercat să revitalizeze zona, 

amenajând, în 2018, un mic 

spaţiu de recreere în zona Par-

cului Farmec.

Boc, încântat de ideile clujenilor. Revitalizarea 
Canalului Morii, printre proiectele apreciate.
Reamenajarea Canalului Morii este așteptată de un deceniu de către clujeni

Canalul Morii va dispune de reabilitare în urma procesului de Bugetare Participativă de anul acesta
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Dezvolatorii imobiliari au 

în construcţie 29.950 de 

apartamente în Bucureşti şi 

în principalele oraşe regio-

nale din România, care ar 

urma să fi e livrate în 2019 

şi 2020.

După capitală – 13.950 de 

locuinţe, cele mai multe unităţi 

localtive în construcţie sunt în 

Cluj-Napoca – 5.000, oraş ur-

mat de Timişoara – 3.500, Con-

stanţa – 3.000, apoi Iaşi – 2.500 

şi Braşov – 2.000.

A crescut numărul autoriza-

ţiilor de construcţii pentru clă-

diri rezidenţiale

Numărul de autorizaţii de 

construcţii pentru clădiri rezi-

denţiale a crescut cu 0,8% în 

octombrie faţă de aceeaşi lună 

a anului trecut, până la 3.736, 

arată datele publicate de Insti-

tutul Naţional de Statistică (INS).

În luna octombrie 2019 fa-

ţă de luna corespunzătoare a 

anului precedent, se remarcă o 

creştere a numărului de auto-

rizaţii de construire eliberate 

pentru clădiri rezidenţiale (+31 

autorizaţii), creştere refl ectată 

în următoarele regiuni de dez-

voltare: Sud-Est (+46 autori-

zaţii), Nord-Vest (+30), 

Sud-Vest Oltenia (+29), 

Nord-Est (+23) şi Sud-Munte-

nia (+7). Scăderi au fost în ur-

mătoarele regiuni de dezvolta-

re: Bucureşti-Ilfov (-64 autori-

zaţii), Vest (-36) şi Centru (-4).

În primele 10 luni, s-au eli-

berat 35.936 autorizaţii de 

construire pentru clădiri rezi-

denţiale, în scădere cu 2,1% 

faţă de aceeaşi perioadă a anu-

lui trecut. În 2018, s-au elibe-

rat 42.694 autorizaţii de con-

struire pentru clădiri reziden-

ţiale, în creştere cu 2,6%, fa-

ţă de anul precedent.

30.000 de noi locuinţe. 
Clujul conduce în provincie.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a dat undă 

verde, marţi, construirii 

unui bloc cu 10 etaje 

pe strada Plopilor, 

într-o zonă puternic 

marcată de spaţii verzi, 

precum Parcul Sportiv 

„Iuliu Haţieganu” 

sau Parcul Rozelor.

Arhitecţii au aprobat pro-

iectul motivând că în zonă 

există cel puţin alte două clă-

diri cu regim de înălţime de 

10 etaje. Cu toate acestea, 

ofi cialii din Primărie recu-

nosc că prin Planul Urbanis-

tic General (PUG) se institu-

ie un regim maxim de 4 ni-

vele supraterane, în acest caz 

fi ind 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.

Primarul Emil Boc s-a ară-

tat deranjat de acest subiect 

delicat, spălându-se pe mâi-

ni şi dând vina pe arhitecţii 

care au modifi cat destinaţia 

terenului din spaţiu verde în 

spaţiu de construit.

„Eu, ca primar, trebuie să 

pun în aplicare un PUG făcut 

de specialişti, nu de mine, că 

eu nu mă pricep la domeni-

ile urbane. Aş vrea să puneţi 

întrebarea la proiectanţii PUG 

ai Clujului, cei care au schim-

bat acea destinaţie prin 

PUG-ul din 2014 din spaţiu 

verde în spaţiu de construit. 

Văd foarte mulţi artişti ai nea-

mului, arhitecţi, care sunt 

parte la nişte decizii, după 

care se arată revoltaţi: «dom-

nule, dar cum e posibil să a-

pară aşa ceva în oraş?»”, a 

declarat Emil Boc, la un post 

de radio local.

„Pe bună dreptate adre-

sezi întrebarea, dar voi, breas-

la arhitecţilor, când s-a făcut 

această modifi care, unde aţi 

fost? De ce n-aţi sărit ca arşi, 

«domnule, acolo s-a modifi -

cat din spaţiu verde în spa-

ţiu de construit, nu faceţi 

acest lucru!». Tac toţi mâlc, 

iar după aceea, evident, ca 

să dea bine la public, vin şi 

spun! Dar tu de ce n-ai oprit 

acest lucru, că erai de speci-

alitate?”, a tunat primarul, 

oferind detalii despre ce se 

va întâmpla în zonă.

Conform edilului, propu-

nerea iniţială era să fie con-

struite patru blocuri de câ-

te patru etaje. Ulterior, spe-

cialiştii, ca să „diminueze 

partea negativă”, au propus 

un singur bloc, însă de 10 

etaje, ca să păstreze cât mai 

mult spaţiu verde. Vorbim 

despre un teren în suprafa-

ţă totală de 13.216 mp, si-

tuat în vecinătatea Parcului 

Sportiv „Iuliu Haţieganu”. 

Beneficiarul construcţiei es-

te General Construct SRL, 

din Suceava, iar proiectan-

tul este Arhimar Serv SRL.

„Eu nu mă adresez doar 

celor care stau de pe mar-

gine şi fluieră. Mă adresez 

şi celor care au avut atribu-

ţii de decizie şi au făcut 

PUG. Ei trebuie întrebaţi, să 

răspundă şi ei! Pentru că eu, 

după aceea, ce mai pot să 

fac? Dacă nu dau autoriza-

ţia (n.red. de construire) în 

condiţiile legii, mă trimit în 

judecată pe mine şi pe func-

ţionarii mei şi plătim des-

păgubiri!”, a conchis Emil 

Boc, după ce consilierii lo-

cali au adoptat proiectul de 

hotărâre cu 24 de voturi.

Din punct de vedere al 

evoluţiei istorice, zona stu-

diată face parte dintr-o mi-

că enclavă cu funcţiune mix-

tă aflată într-o zonă puter-

nic marcată de spaţii verzi 

precum Parcul Sportiv Iuliu 

Haţieganu şi Parcul Rozelor.

Arhitecţii, vinovaţi pentru „monstrul” 
de 10 etaje de pe Plopilor?
Blocul de 10 etaje în zona cu multe spații verzi, sămânță de scandal. 
Primarul Emil Boc: „Voi, arhitecții, unde ați fost? Toți tac mâlc, de ce n-au sărit ca arși?!”

Primăria a dat undă verde  construirii unui bloc de 10 etaje pe strada Plopilor 

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc 

afi rmă că, peste ani, 

aglomeraţia provocată 

de maşini în marile oraşe o 

să pară un obicei demodat.

Edilul este de părere că ma-

rile oraşe din România, inclusiv 

Cluj-Napoca, au fost „pulveriza-

te” de maşinile aduse din Occi-

dent. Boc continuă să pună vi-

na în cârca „guvernanţilor ires-

ponsabili”, cei care au scos taxa 

de primă înmatriculare, transfor-

mând astfel ţara într-un „cimitir 

al rablelor”. În 2008, pe când e-

ra liderul PD-L, tot Boc era cel 

care ceruse anularea taxei de pri-

mă înmatriculare, solicitând în 

schimb returnarea către cetăţeni 

a sumelor încasate şi stabilirea 

taxei în cuantum de 100-200 de 

euro, astfel încât această sumă 

să poată fi  plătită.

„Peste ani, o să ne uităm la 

ceea ce avem acum în oraşele 

europene, inclusiv la noi, adică 

accentul fundamental pe maşi-

nă. O să ne pară că a fost atât 

de demodat, aşa cum astăzi ni 

se pare demodat să intri în re-

staurant şi să-ţi miroasă haine-

le a fum de ţigară şi să nu poţi 

vedea de fum. Până acum câţi-

va ani era un lucru obişnuit”, a 

declarat edilul, în cadrul unei 

emisiuni radio, continuând apoi 

cu o întâmplare petrecută în 

timpul unei vizite la Novi Sad.

„Am fost în Serbia, o ţară 

modernă, evoluată, pe o tra-

iectorie europeană. Am fost 

la masă, seara, iar primul şoc 

când am intrat în restaurant 

era că se fuma. Îmi amintea 

de când intrai în restauran-

tele din România şi ieşeai cu 

haina plină de miros de tu-

tun. Mie îmi pare demodat 

acest lucru, dar cred că mul-

tora li se pare. Aşa o să ne 

pară peste ani şi când ne 

gândim, domnule, cum pu-

teai să aglomerezi un oraş 

cu atâtea maşini?”, a mai 

punctat primarul.

Comparaţie între fumatul 
în localuri şi maşini

EMIL BOC | primarul 
municipiului Cluj-
Napoca

 „Eu, ca primar, trebuie 
să pun în aplicare un 
PUG făcut de specialişti, 
nu de mine, că eu nu 
mă pricep la domeniile 
urbane. Aş vrea să 
puneţi întrebarea la 
proiectanţii PUG ai 
Clujului, cei care au 
schimbat acea 
destinaţie prin PUG-ul 
din 2014 din spaţiu 
verde în spaţiu de 
construit. Văd foarte 
mulţi artişti ai 
neamului, arhitecţi, 
care sunt parte la nişte 
decizii, după care se 
arată revoltaţi: 
«domnule, dar cum e 
posibil să apară aşa 
ceva în oraş? “
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COMUNICAT DE PRESĂ

Compania de Apă SOMEŞ primeşte încă un prestigios 
premiu internaţional pentru Calitate

Luni 9 Decembrie 2019 la Viena, Societatea Europeană pentru Cercetare în Calitate (ES-

QR – European Society for Quality Research) a decernat Companiei de Apă SOMEȘ S.A. 

prestigiosul Premiu Internaţional Diamant pentru Excelenţă în Calitate 2019 în cadrul 

unei gale la care au participat 41 de companii din 34 de tări ale lumii.

Premiul a fost primit de directorul general al Companiei de Apă Someș S.A, dr.ing. Că-

lin Vasile Neamţu, care în discursul său de mulţumire a spus că este onorat să îl primeas-

că în numele întregului personal al Companiei, fără de al cărui efort această distincţie nu 

ar fi  fost posibilă.

ESQR (Societatea Europeană pentru Cercetare în Calitate) este o organizaţie europea-

nă, cu sediul central în Lausanne, Elveţia având ca și obiectiv recunoașterea organizaţii-

lor, companiilor, administraţiilor publice și persoanelor individuale cu eforturi deosebi-

te de dezvoltare și execelenţă generală, care sunt cele mai angajate în progresul econo-

mic, atât pentru ei cât și pentru comunităţi în ansamblu. Procesul de nominalizare este 

bazat pe un sondaj complex și recomandărilor partenerilor ESQR, cât și pe baza datelor 

colectate de la organisme de certifi care naţionale și internaţionale, asociaţii regionale 

și naţionale, congrese, forumuri, industria media, expoziţii și târguri, luându-se în con-

siderare, printre altele, poziţia sustenabilă puternică pe piaţa naţională de profi l, anver-

gura companiei și evaluarea internaţională, tehnicile moderne de management, repu-

taţia societăţii etc.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Problema cadourilor 

foarte scumpe oferite 

profesorilor a fost 

dezbătută de-a lungul ani-

lor. De cele mai multe ori, 

de sărbători, părinţii se 

dau peste cap, adună bani 

şi cumpără cadouri 

dascălilor, deşi aşa 

ceva nu ar trebui 

să se practice.

Fenomenul cadourilor 

pentru profesori apare de 

obicei şi în perioada sărbă-

torilor de iarnă. De vină sunt, 

de cele mai multe ori, părin-

ţii, care insistă să ofere ce-

va dascălilor, pentru ca aceş-

tia să fi e mai îngăduitori ori 

ca semn de recunoştinţă. To-

tuşi, acest fenomen, cel pu-

ţin în Cluj-Napoca, începe 

să scadă în amploare.

Nu se mai adună bani 
ca pe vremuri

Mai mulţi părinţi au spus 

că anul acesta nu au adunat 

bani pentru cadourile profe-

sorilor, eventual au luat ce-

va simbolic pentru profeso-

rii mai implicaţi.

„Anul acesta am luat o mi-

că atenţie profesorilor mai im-

plicaţi. Celorlalţi, copiii doar 

le-au cântat o colindă. Nu s-au 

adunat sume exorbitante”, a 

spus Raluca, o mamă din Cluj.

„Nu am mai adunat bani 

pentru cadouri de când bă-

iatul meu a trecut la gimna-

ziu. Când era în şcoala pri-

mară, îi ofeream câte o mi-

că atenţie învăţătoarei, în-

să doar de ziua ei şi nu a 

fost niciodată vorba de ca-

douri consistente”, a spus 

Anamaria.

Părinţii sunt principalii 
vinovaţi

Totuşi, sunt dascăli care 

pretind să primească cadouri 

şi sunt părinţi care vor cu tot 

dinadinsul să le ofere o mică 

atenţie profesorilor,

„În proporţie de 70% este 

vina părinţilor. Restul cazuri-

lor sunt cadre care într-un fel 

sau altul au anumite preten-

ţii, gândindu-se la faptul că 

petrec foarte mult cu copiii şi 

probabil fac mai mult decât 

le cere fi şa postului. Am cu-

noscut o mulţime de învăţă-

toare care pretind cadouri. În-

să, în cea mai mare parte es-

te vina părinţilor care, prin 

intermediul cadourilor, cred 

că pot obţine bunăvoinţa das-

călilor faţă de copiii lor”, a 

mai adăugat Raluca.

Desigur, mai există şcoli în 

care moda cadourilor este în-

că în vogă.

„Fetiţa mea participă la niş-

te cursuri extraşcolare la o şcoa-

lă din Cluj. Acolo, mulţi părinţi 

mi-au atras atenţia că trebuie 

să iau cadou profesoarei. Am 

luat mai mult de gura lor”, a 

mărturisit Ioana.

Unii părinţi chiar ajung să 

îi agaseze pe profesori.

„Odată m-a urmărit o mă-

mică prin tot centrul Clujului 

ca să îmi vâre un cadou în 

geantă, deoarece copilul ei 

primise nota nouă şi trebuia 

să aibă zece. M-a agasat pur 

şi simplu. Părinţii te pun şi în 

faţa unor situaţii care nu îşi 

au rostul. Noi suntem nişte 

oameni care îşi văd de mese-

ria lor şi fi ecare îşi face trea-

ba cât poate de bine. Dacă co-

piii învaţă şi se comportă ci-

vilizat, e cea mai mare satis-

facţie a noastră”, a mărturisit 

R. V. o profesoară.

Cadourile mici sunt 
acceptate, cele consistente 
sunt considerate mită

Specialiştii spun că profe-

sorii care acceptă cadouri scum-

pe pot să fi e traşi la răspunde-

re pentru luare de mită.

„Acum, trebuie să ştiti că 

moda cadourilor pentru auto-

rităţi există în statele sărace. 

Cu cât un stat este mai civi-

lizat, cu atât mai încetăţenită 

este ideea că cel care are un 

venit din taxele contribuabi-

lilor nu trebuie să primească 

un bonus de la aceiaşi contri-

buabili. Cât îi priveşte pe pro-

fesori, este acceptabil un ca-

dou simbolic (de ex, un măr-

ţişor) sau de valoarea redusă 

(de ex, un buchet de fl ori). 

Legea interzice însă ca acel 

cadou să fi e o cumpărare a u-

nei prestaţii viitoare sau o re-

compensă pentru activitatea 

deja prestată. Este vorba de 

art. 14 din Legea nr. 477/2004 

privind Codul de conduită a 

personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile pu-

blice. Pedeapsa pentru pro-

fesorul care pretinde sau pri-

meşte cadouri în legătură cu 

activitatea sa didactică: sanc-

ţiune disciplinară aplicată de 

consiliul de administraţie al 

şcolii (în temeiul art. 93 şi 

280 din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei) şi condamnare pe-

nală de către judecător (în 

temeiul art. 289 Codul penal 

– luarea de mită)”, a expli-

cat judecătorul Cristi Danileț.

Ce cadouri luăm 
profesorilor
Ce poate păți un dascăl care acceptă daruri „consistente”?
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Unii părinţi scot foarte 

mulţi bani pentru cado-

urile copiilor atât 

de Moş Nicolae, cât 

şi de Crăciun. 

Ce se întâmplă cu copiii 

ai căror părinţi nu îşi 

permit să facă asemenea 

luxuri?

Solistul trupei Hara, Fla-

vius Buzilă, fost profesor de 

limba engleză, s-a confrun-

tat cu o astfel de situaţie.

„-Teacher, eu îl urăsc pe 

Moşu'! mi-a spus în engle-

za un elev de clasa a II-a.

Am zâmbit, eram sigur 

că e vreo „copilărie” tipică 

vârstei.

-De ce, Nick? l-am intrebat.

-Pentru că e rău!

-Cum adică?

-Pai de ce anul trecut i-a 

adus lui Cătălin telefonul 

ăla super tare şi mie doar 

un pulover? Nu a fost mai 

cuminte decât mine...

A început sa plângă. Şi să 

îmi spună că el nu vrea la 

serbare. Am rămas mut. Nu 

mai ştiu exact ce i-am expli-

cat. Dar am început o discu-

tie cu toţi copiii pe tema as-

ta. Şi am văzut bucurie în 

ochii câtorva dar şi tristeţe 

şi frustrare la ceilalţi”, a po-

vestit Flavius Buzilă.

Dascălul vine şi cu sfa-

turi pentru părinţi.

„Cred că e cazul să îi 

dăm un reset lui Moş Cră-

ciun. Ideii de Moş Crăciun. 

Haideţi să nu le mai spu-

nem copiilor că darurile 

alea scumpe pe care le pri-

mesc sunt de la Moşu'. Hai-

deţi să le spunem că sunt 

de la mama şi tată. Sau bu-

nica. Sau unchiul. 

Şi Moşu' e doar mesage-

rul. Cel care ne inspiră şi ne 

face pe noi toţi moşi dacă 

ne dorim asta. Şi că nu îm-

parte copiii în buni şi răi. 

Nici în cuminţi sau obraz-

nici. Moşu' nu face asta, pen-

tru că el e iubire şi înţelep-

ciune. Nu vreun inchizitor 

care abia aşteaptă să pedep-

sească. Şi nu aduce unui co-

pil cadouri de sute de euro 

şi altuia o portocală.

Moşu' nu ar trebui să fie 

nedrept. E minunat că pu-

teţi să le faceţi cadouri scum-

pe copiilor. Dar haideţi să 

nu le mai punem în cârca 

Moşului. Haideţi să le vor-

bim copiilor mai mult de 

spiritul Crăciunului şi mai 

puţin de cadouri. Despre 

faptul că perioada asta ar 

trebui să fie un reminder că 

suntem umani. Şi nu doar 

pentru o luna. Că ne gân-

dim unii la alţii. Că ar tre-

bui să fim mai atenţi la oa-

meni şi mai puţin la obiec-

te. Că gestul de a dărui e 

infinit mai important decât 

ceea ce îţi permiţi să dăru-

ieşti. Că dacă dăruieşti iu-

bire sinceră sub orice for-

mă eşti cel mai tare spiri-

duş al lui Moş Crăciun”, a 

spus Flavius Buzilă.

Să-i dăm reset
lui Moș Crăciun!
Flavius Buzilă: „să le vorbim copiilor mai mult 
de spiritul Crăciunului și mai puțin de cadouri“

Mesajul luminos amplasat 

la începutul lunii noiem-

brie în Londra cu textul 

„Mi-e dor de tine”, după 

replica de la Cluj, a primit 

un răspuns, marţi seara, 

şi la Bucureşti.

Mesajul „Mi-e dor de ti-

ne”, dedicat românilor afl aţi 

departe de casă şi amplasat 

la Londra, a primit răspuns, 

marţi seara, la Bucureşti, du-

pă ce la Podul Izvor a apărut 

mesajul „Te aştept”.

Reprezentanţii Festivalului 

„Lights ON” România, care au 

amplasat mesajele „Mi-e dor 

de tine” în Londra şi „Şi mie” 

la Cluj Napoca au aprins, marţi 

seara, lumini cu mesajul „Te 

aştept”, la Bucureşti.

Instalaţia de lumină „Te aş-

tept” a fost inaugurată pe Po-

dul Izvor, ca o continuare a di-

alogului dintre „Mi-e dor de 

tine”, instalaţie aprinsă în Ca-

nary Wharf, Londra, şi „Şi 

mie”, instalaţie aprinsă pe po-

dul Elisabeta din Cluj-Napo-

ca. Primele imagini cu mesa-

jul „Mi-e dor de tine” au de-

venit virale pe reţelele de so-

cializare în primul tur al ale-

gerilor prezidenţiale.

„Aşteptarea a luat sfârşit. TE 

AŞTEPT este aici. Ca şi când...

... este aici să desăvârşeas-

că dialogul dintre MI-E DOR 

DE TINE (Londra) şi ŞI MIE 

(Cluj-Napoca).

... este aici să creeze o pun-

te de legătură între cei plecaţi 

şi cei rămaşi.

... este aici să ne fi e izvor 

de dor, de emoţie, de bucu-

rie”, au transmis iniţiatorii 

proiectului.

La începutul lunii noiem-

brie, o instalaţie luminoasă cu 

mesajul „Mi-e dor de tine” a 

fost aprinsă la Londra de Li-

ghts On Romania. Instalaţia de 

la Londra va sta aprinsă până 

în 15 decembrie.

„Ştim că aprinderea instala-

ţiei nu stinge dorul. Totuşi, poa-

te pentru o secundă, scurtează 

distanţa dintre noi şi cei dragi 

nouă care au plecat să-şi cau-

te/găsească locul altundeva. 

Din Londra, cu dragoste şi dor”, 

preciza Lights On Romania.

O instalaţie luminoasă cu re-

plica „Şi mie” a fost aprinsă, 

apoi, două săptămâni mai târ-

ziu, la Cluj-Napoca, ca răspuns 

la instalaţia cu mesajul „Mi-e 

dor de tine” aprinsă la Londra, 

pentru românii plecaţi din ţară.

„Şi Mie, Londra. Şi… No-

uă”, au scris iniţiatorii, Li-

ghts On Romania, pe pagina 

de Facebook.

Iar acum, dialogul şi-a găsit 

concluzia la Bucureşti, prin me-

sajul „Te aştept”.

Cele trei mesaje au fost 

realizate în semn de empa-

tie pentru românii plecați în 

străinătate.

Mesajul „Te aştept” a ajuns la Bucureşti
După „Mi-e dor de tine“ la Londra şi „Şi mie“ la Cluj-Napoca, a venit replica finală

Mesajul luminos amplasat la începutul lunii noiembrie în Londra cu textul „Mi-e dor de tine”, după replica de la Cluj, 
a primit un răspuns şi la Bucureşti

Zile de sărbătoare la Liceul 

Teoretic „Lucian Blaga”, 

Cluj-Napoca. Cu ocazia săr-

bătorilor de iarnă, elevii 

liceului au organizat a XX-a 

ediţie a "Crăciunului 

Multicultural", activitate 

emblematică pentru ei.

Deşi Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” organizează Crăciunul 

Multicultural de ani de zile, anul 

acesta este cu totul special. Pes-

te 20 de elevi şi profesori din Bel-

gia şi Germania au trecut pragul 

liceului şi au participat la orga-

nizarea ediţiei cu numărul XX.

Elevii au avut ajutorul invi-

taţilor din Belgia şi Germania, 

ceea ce a făcut diferită această 

ediţie de cele anterioare. Elevii 

străini au participat la atelierul 

de make-up, astfel, practic, ei 

au pregătit actorii acestei săr-

bători. Monica-Laura Ungurean, 

directorul Liceul Teoretic „Lu-

cian Blaga”, a destăinuit secre-

tele acestei ediţii.

„Crăciunului Multicultural es-

te brand Liceul Teoretic «Lucian 

Blaga» pentru că suntem la a 

XX-a ediţie, practic noi am in-

ventat această sărbătoare. În ur-

ma preocupării noastre pentru 

sărbătorirea Europei şi a tradiţi-

ei ei, anul acesta am câştigat un 

proiect european. Germanii şi 

belgienii ne vor fi  alături în că-

lătoria noastră prin lumea Cră-

ciunului”, spune Monica-Laura 

Ungurean, directorul Liceul Te-

oretic „Lucian Blaga”.

Luca Popa, preşedintele Con-

siliului Elevilor al Liceul Teore-

tic „Lucian Blaga”, spune că in-

vitaţii din Belgia şi Germania 

s-au integrat foarte bine.

„Toate clasele din acest li-

ceu (exceptând clasele de a 

XII-a şi cele din ciclul gimna-

zial) participă la acest eveni-

ment reprezentând câte o ţa-

ră. Aceştia prezintă portul po-

pular al ţării, mâncare şi o pie-

să. Invitaţii s-au integrat foar-

te bine, noi încercăm să îi in-

tegrăm şi mai bine. Am încer-

cat să comunicăm cât mai mult 

cu ei”, relatează Luca Popa.

Călătorie prin lumea Crăciunului 
la Liceul „Lucian Blaga”
Elevii au organizat a XX-a ediţie a „Crăciunului Multicultural”, 
activitate emblematică pentru liceul lor
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Deputatul PSD Cristina 

Burciu a trecut miercuri 

la grupul parlamentar 

al PNL, după ce la sfârşi-

tul lunii octombrie anun-

ţase că va vota învestirea 

Guvernului Orban, 

pe motiv că România 

trebuie să intre 

într-o zonă de stabilitate.

„Subsemnata Burciu Cris-

tina, prin prezenta că aduc 

la cunoştiinţă faptul că, în-

cepând cu data de 4 decem-

brie 2019, îmi încetez acti-

vitatea în calitate de depu-

tat al Grupului parlamentar 

al PSD şi voi activa în Gru-

pul parlamentar al Partidu-

lui Naţional Liberal”, se ara-

tă în informarea trimisă con-

ducerii Camerei Deputaţilor 

de Cristina Burciu.

Preşedintele PSD Cluj, Li-

viu Alexa, a reacţionat la 

anunţul făcut de Burciu spu-

nând că aceasta a înşelat în-

crederea şi votul clujenilor, 

cu ajutorul cărora a ajuns 

în Parlament.

„Sunt în acest moment la 

discuţii cu o parte impor-

tantă din primarii PSD ai ju-

deţului si am un singur me-

saj pentru doamna Burciu: 

Să vă fie ruşine pentru vo-

turile pe care le-aţi înşelat 

prin această trădare fiindcă 

în parlament nu aţi ajuns 

decât cu ajutorul PSD şi cu 

ajutorul celor care au mun-

cit pentru aceste voturi", a 

declarat Liviu Alexa.

Cristina Burciu a anunţat 

la sfârşitul lunii octombrie 

că va vota Guvernul Orban, 

pe motiv că România trebu-

ie să intre într-o zonă de 

stabilitate. În urma votului, 

deputata a fost exclusă din 

partid, în CEx-ul PSD.

„Dincolo de culoarea po-

litică a unui parlamentar, 

obiectivul oricărui ales es-

te acela de a se asigura că 

acţiunile sale politice gene-

rează efecte pozitive pentru 

cetăţeni, şi nu invers. Vreau 

ca România să intre într-o 

zonă de stabilitate, vreau să 

nu fie pusă în pericol plata 

salariilor la finalul anului, 

pentru care e necesară rec-

tificarea bugetară, vreau ca 

ratele bancare ale români-

lor să se menţină la un ni-

vel rezonabil şi cursul de 

schimb să rămână în echi-

libru, vreau ca România să 

aibă buget de stat pentru 

anul viitor. Toate aceste lu-

cruri nu se pot petrece câtă 

vreme România nu are un 

Guvern în funcţie”, a scris 

Burciu pe Facebook.

„Am decis să susţin în-

vestirea în funcţie a Guver-

nului propus de Ludovic Or-

ban, pentru că România nu 

îşi poate permite să intre 

într-o criză guvernamenta-

lă. Un astfel de caz ar în-

semna ca situaţia fiecărui 

român să fie afectată de in-

stabilitatea generată de ne-

învestirea unui nou Guvern”, 

a mai anunţat ea.

Deputat PSD din Turda
trece la PNL. De ce?
Deputatul Cristina Burciu şi-a anunţat trecerea de la PSD la PNL 
şi afilierea la grupul parlamentar liberal

Deputatul PSD Cristina Burciu a trecut la grupul parlamentar al PNL

Vă reamintim că, la mij-
locul lunii septembrie, li-
derii PSD, întruniţi în șe-
dinţa Comitetului 
Executiv, au luat decizia 
de a-l schimba din funcţie 
pe deputatul clujean 
Horia Nasra, cel care con-
ducea, ca președinte inte-
rimar, PSD Cluj. De 
atunci, parlamentarul es-
te în conflict continuu cu 
înlocuitorul său, Liviu 
Alexa, părăsind chiar 
„barca” social-democrată 
pentru câteva zile în fa-
voarea formaţiunii con-
duse de Victor Ponta, Pro 
România.

La sfârșitul lunii septem-
brie, un alt fost președinte 
al PSD Cluj, Remus 
Lăpușan, lider al grupului 
de consilieri social-demo-
craţi din Consiliul Judeţean 
Cluj, a demisionat din PSD 
și s-a înscris în Pro 
România. El a fost urmat 
ulterior de Horia Nasra și 
deputatul Cornel Itu, care 
au revenit peste doar câte-
va zile în „vechiul” partid. 
Mai puţin norocoasă a fost 
Cristina Burciu, exclusă din 
PSD pentru că a votat mo-
ţiunea de cenzură împotri-
va Guvernului Dăncilă.

Mai departe, surse din 
PSD susţin că primarul 
Cristian Matei a fost ex-
clus tocmai din cauza 
deputatului Cristina 
Burciu, și ea din zona 
Turda, care a votat ulte-
rior și pentru învestirea 
Guvernului Orban. 
„Trebuia dat un semnal 
că se face curăţenie la 
Turda”, susţin vocile din 
interiorul partidului. 

Vechii „pesediști” 
clujeni, îndepărtați 
de noua conducere



joi, 12 decembrie 2019 actualitate.monitorulcj.ro 9

PUBLICITATE

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL SUPRAVEGHERE LUCRĂRI TERMICE în Cluj-Napoca

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

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

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

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

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

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

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

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

tru pozitiile menţionate mai sus.

Oferta salariala atractiva!

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

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

on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

www.eon.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

Târgul de Crâciun din 

Cluj-Napoca s-a clasat pe 

locul 8 în competiţia Best 

Christmas Markets in 

Europe, organizată de 

European Best Destinations.

Cu 14.442 de voturi, târgul 

din Cluj-Napoca se clasează 

pentru al doilea an la rând în 

top 10 al târgurilor de Crăciun 

din Europa. „Suntem cople-

şiţi de bucurie şi vă mulţu-

mim înzecit pentru voturi!”, 

transmit organizatorii.

„Dacă anul trecut am fost 

pe locul 10, în acest an Clujul 

se afl ă pe locul 8. Felicitări tu-

turor celor care s-au străduit ca 

acest eveniment să fi e din ce 

în ce mai frumos!”, este mesa-

jul primarului municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

După târgurile din Strasbo-

urg (Franţa) şi Zagreb (Croaţia), 

ambele cu câte trei titluri, re-

spectiv cel din Tallinn (Estonia), 

cu un titlu, a fost rândul Târgu-

lui de Crăciun de la Budapesta 

(Ungaria) să fi e desemnat „cel 

mai frumos” târg, peste 280.000 

de voturi fi ind strânse în total 

în competiţia de anul acesta.

Târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca, 
în top 10 european

1. Budapesta (Ungaria)

2. Viena (Austria)

3. Gdansk (Polonia)

4. Bruxelles (Belgia)

5. Montbeliard (Franţa)

6. Basel (Elveţia)

7. Metz (Franţa)

8. Cluj-Napoca (România)

9. Valkenburg (Olanda)

10. Novi Sad (Serbia)

11. Trier (Germania)

12. Praga (Cehia)

13. Govone (Italia)

14. Winchester (Marea 
Britanie)

15. Amiens (Franţa)

16. Rothenburg ob der 
Tauber (Germania)

17. Köln (Germania)

18. Leipzig (Germania)

19. Bratislava (Slovacia)

20. Bath (Marea Britanie)

Clasament final Best Christmas Market 2019

Acasă, părinţii au descope-

rit vânătăile şi zgârieturile 

pe corpul copilului, le-au 

fotografi at ca probă şi l-au 

dus pe băieţel la spital pen-

tru investigaţii. Apoi au 

anunţat poliţia care a des-

chis o anchetă. În paralel, 

şi Centrul bugetar de creşe 

a declanşat o investigaţie.

Luni dimineaţă, băieţelul 

de un an şi nouă luni a fost 

lăsat de către părinţi la cre-

şă pentru prima dată. Iar la 

prânz, când amândoi s-au în-

tors să îşi ia copilul acasă, au 

rămas şocaţi: acesta avea zgâ-

rieturi pe gât şi pe mânuţe şi 

era plin de vânătăi.

„Am ajuns acasă şi am zis 

totuşi să îl verifi c să văd dacă 

mai e ceva pe corp şi să îl 

schimb să îl pregătesc de nani 

şi am văzut urma asta, care 

mi-am dat seama că a fost ţi-

nut cu forţa de mână, asta ia-

ră nu avea cum să fi e provoca-

tă de o jucărie, vedeţi?! Zgâri-

etură, la coloană din nou, avea 

trei puncte tare ciudate, aşa şi 

pe mâna asta la fel, simetric şi 

din faţă şi din spate avea vâ-

nătăi. Probabil a fost prins cu 

forţa”, a spus mama copilului.

Iniţial, conducerea creşei 

le-a spus părinţilor că băieţelul 

s-ar fi  lovit după ce s-a trântit 

singur pe jos, însă mama spu-

ne că a afl at apoi de la îngriji-

toare că asistenta l-ar fi  agre-

sat pe cel mic pentru că nu a 

vrut să stea pe oliţă.

Speriaţi, părinţii l-au dus 

pe copil la spital pentru in-

vestigaţii.

„Prezenta vânătăi la nive-

lul corpului pentru care, copi-

lul nefi ind în stare critică, a 

plecat acasă cu părinţii. S-a so-

licitat intervenţia Asistenţei So-

ciale şi a Poliţiei pentru iden-

tifi carea cauzei vânătăilor”, a 

explicat Daniela Draghiciu, 

purtătorul de cuvânt al Spita-

lului de Copii Cluj.

Centrul Bugetar de Creşe 

din Cluj a deschis o anchetă 

internă, iar asistentei în vâr-

stă de 50 de ani i s-a interzis 

să se mai apropie de copii.

„Centrul s-a autosesizat du-

pă ce s-au primit informaţii 

despre cazul unui copil de un 

an şi nouă luni, dus, luni, de 

mama sa în prima zi la creşă. 

Acesta era în grupă cu alţi co-

pii, iar în momentul în care 

trebuia pus pe oliţă o asisten-

tă l-a ţinut cu forţa, prinzân-

du-l de umeri şi de mâini. Ma-

ma sa l-a scos de la creşă în 

jurul orei 12 iar acasă a con-

statat că băieţelul prezenta vâ-

nătăi şi zgârieturi la nivelul 

gâtului şi coloanei, astfel că 

l-a dus pe micuţ la Spitalul de 

Copii, după care a sesizat Po-

liţia”, a declarat purtătorul de 

cuvânt al Primăriei Cluj-Napo-

ca, Oana Buzatu.

Buzatu spune că se vor lua 

măsuri drastice, pentru că aşa 

ceva nu este permis să se în-

tâmple într-o creşă din Cluj-Na-

poca, iar Centrul Bugetar de 

Creşe Cluj-Napoca va revizui 

toate procedurile interne pen-

tru a se asigura că astfel de in-

cidente nu vor mai avea loc.

Şi poliţia a deschis o anche-

tă. Dacă va fi  găsită vinovată, 

asistenta riscă să îşi piardă lo-

cul de muncă.

Un copil din Cluj-Napoca, 
agresat în prima sa zi la creşă
Mama unui copil de un an şi nouă luni, adus pentru prima dată 
la creşă, susţine că băieţelul ar fi fost agresat de o asistentă

Acasă, părinţii au descoperit vânătăile şi zgârieturile pe corpul copilului, le-au fotografi at ca probă şi l-au dus 
pe băieţel la spital pentru investigaţii

Un proiect privind 

schimbarea tarifului la 

taximetrie în municipiul 

Cluj-Napoca va fi dezbă-

tut de către consilierii 

locali în şedinţa extraor-

dinară din această lună.

„În şedinţa extraordina-

ră, pe care o vom avea în 

jurul perioadei 18-20 decem-

brie, va fi pe ordinea de zi 

acest proiect. Încă nu este 

finalizată toată documenta-

ţia, comisia lucrează pe ba-

za documentelor propuse 

pentru că este o problemă 

tehnică şi nu de altă natu-

ră. Sunt de încadrat într-un 

tabel date cu privire la ce 

înseamnă diferenţa de preţ 

şi care trebuie să scoată, tot 

tehnic, noul tarif. Pentru a-

ceasta trebuie făcute toate 

calculele necesare pe toate 

componentele, pentru că 

sunt prevăzute în lege, nu 

le inventăm noi, tariful nu 

îl inventează primarul”, a 

afirmat Emil Boc.

Întrebat dacă foloseşte ta-

ximetrele, edilul a răspuns că 

merge „din când în când”, în-

să, întrebat cât ar fi  dispus să 

plătească pentru o cursă cu 

taxi, primarul a replicat: „Nu 

ştiu şi nu vreau să mă pro-

nunţ, ca să nu infl uenţez vreo 

decizie. Tariful trebuie să fi e 

atât cât reiese din calcul. Eu 

pot să spun orice, dar ca pri-

mar trebuie să promovez ce-

ea ce spune legea. Acel preţ 

care va rezulta din calculele 

clar matematice, acela va fi  

preţul pe care îl voi propune 

în consiliul local, nici mai 

mult, nici mai puţin”.

„Nu am evitat discuţia, 

chiar dacă a fost campanie 

electorală. Am spus de atunci 

că tariful va fi majorat, dar 

cu atât cât ne permite legea. 

Este un serviciu public şi nu 

putem să ne jucăm, să nu 

respectăm legea, care ne 

obligă să încadrăm acest preţ 

în nişte baremuri pe care tot 

cadrul despre care am vor-

bit o face. Va fi pe ordinea 

de zi a următoarei şedinţe 

de consiliu local, conform 

celor discutate; în luna de-

cembrie va fi adoptat acest 

tarif al taximetriei”, a con-

chis edilul Clujului.

Peste 100 de taximetrişti 

au protestat în curtea Pri-

măriei Cluj-Napoca şi au ce-

rut majorarea tarifelor, ne-

schimbate de 6 ani. 

Majorarea tarifelor la 
taxi, decisă luna aceasta
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în suprafaţa 
de 50 mp, zona VIVO (Polus). In-
formaţii suplimentare la telefon 
la 0775-139542. (13.14)

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii 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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GRA-

TUIT

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. 
(3.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 
RON, negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-542151. 
(5.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (5.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut. Informa-
ţii la telefon 0264-437710. (5.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (5.7)

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

¤ MATEȘ PRODUCŢIE S.R.L., RO 
056780141, nr. 
2818/16.06.2016, pierdut au-
torizaţie DSVSA Cluj. Se declară 
nulă.

¤ VIRAL RECYCLING ROMANIA 
S.R.L., J12/3028/2013, C.U.I. 
32328481, pierdut certifi cat în-
registare și certifi cat constatator 
nr. 130049/05.11.2019. Se de-
clară nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
al fi rmei CRISTEA ANDREEA EL-
VIRA P.F.A., C.U.I. 28079994, 
F12/260/23.02.2011. Îl declar 
nul.

COMUNICAT DE PRESĂ

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca participă la Festivalul EUROPALIA
Teatrul Naţional Cluj-Napoca are onoa-

rea și bucuria de a participa la bienala EU-
ROPALIA, Festivalul Internaţional de Ar-
tă care se desfășoară în Belgia, precum și 
în alte ţări europene (Franţa, Olanda, Lu-
xemburg, Germania, Marea Britanie). Tea-
trul nostru va prezenta spectacolul Despre 
senzaţia de elasticitate când păşim peste 
cadavre în regia lui Răzvan Mureșan, pe 
un text de Matei Vișniec, autor de origine 
română stabilit în Franţa, unul dintre au-
torii cei mai montaţi în România după re-
voluţie. Reprezentaţia va avea loc la Théâtre 
de Liège, în Salle de la Grande Main, pe 
data de 13 decembrie 2019, de la ora 
20:00. Prezenţa Teatrului Naţional din 
Cluj-Napoca la Festivalul EUROPALIA este 
susţinută de Institutul Cultural Român.

Autorul piesei, Matei Vișniec, a fost de-
ja prezent în cadrul EUROPALIA, în cadrul 
unei întâlniri Care este rolul anecdotei în 
istoria Europei?, care a avut loc pe data de 
6 noiembrie 2019, și unde a fost invitat ală-
turi de Adrian Cioroianu, Jacques De Decker 
și Baudouin Decharneux.

Afl at la cea de-a 27-a ediţie, Festivalul EU-
ROPALIA are, anul acesta, ca ţară invitată, 
România, concentrându-se, astfel, pe eveni-
mente artistice care pun în discuţie istoria, 

prezentul și viitorul ţării nostre. Din 1969, 
când a fost înfi inţat Festivalul, acesta și-a de-
dicat ediţiile unor ţări precum Brazilia, Chi-
na, Rusia, Italia, Bulgaria, Polonia, Ungaria, 
Cehia, Mexic, Portugalia, Japonia, Austria, 
Spania, Grecia, Belgia, Germania, Franţa, 
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord, Olanda, Italia.

Bienala din acest an are ca eveniment ma-
jor o expoziţie Constantin Brâncuși, care va 
reuni lucrări ale sculptorului de origine româ-
nă din muzee și colecţii private din întreaga 
lume. Printre multitudinea de evenimente, 
Festivalul prezintă și o expoziţie retrospecti-
vă dedicată artistului contemporan Ion Gri-
gorescu, respectiv lucrărilor sale fotografi ce 
și cinematografi ce și practicilor sale non-con-
formiste din perioada socialistă, dar și o ex-
poziţie dedicată geto-dacilor, într-o invitaţie 
la o călătorie în trecutul fascinant al acestei 
zone geografi ce.

Organizat în parteneriat cu Institutul Cul-
tural Român, Festivalul EUROPALIA – Româ-
nia a debutat în octombrie 2019 și prezintă 
publicului aproximativ 200 de evenimente, 
în peste 50 de spaţii, până în luna februa-
rie 2020.

Mai multe informaţii despre EUROPALIA 
găsiţi aici. https://europalia.eu/en

COMUNICAT DE PRESĂ

Protejaţi contoarele de apă împotriva îngheţului!
Măsuri necesare pentru protejarea instalaţiei de apă

Având în vedere temperaturile scăzute, 
pentru a evita problemele legate de riscul 
de îngheţ și pentru a evita cheltuielile cu re-
paraţiile sau înlocuirea apometrelor și insta-
laţiilor, Compania de Apă Arieș adresează 
utilizatorilor câteva recomandări privind pro-
tecţia contoarelor şi branşamentelor de ali-
mentare cu apă în perioada rece:

Dacă apometrul este montat într-un că-
min, asiguraţi-vă că acesta este închis etanş 
cu un capac. Capacele şi ramele căminelor 
de apometru trebuie curăţate de praf sau 
pământ, şi, eventual, unse cu vaselină sau 
produse similare. Astfel, în caz de îngheţ, 
acestea vor putea fi  manevrate cu ușurinţă. 
În cazul în care capacele sunt confecţionate 
din tablă, este indicat, din același motiv, să 
se pună o folie de plastic sub capac. De ase-
menea, verifi caţi robineţii din căminele de 
apometru care închid traseul spre reţeaua 
interioară, pentru a se observa dacă pot fi  
manevraţi cu uşurinţă.

În perioada rece utilizatorii au obligaţia 
de a lua măsuri pentru izolarea apometru-
lui cu materiale termoizolante (polistiren, 
vată minerală, ş.a.m.d). În cazul apometre-
lor cu citire la distanţă, nu este necesar să 
se lase liber vizorul aparatelor pentru citirea 
consumului și pot fi  acoperite integral cu ma-

teriale termoizolante. Pentru apometrele 
amplasate în subsoluri, recomandăm redu-
cerea suprafeţelor gurilor de ventilaţie pen-
tru a menţine temperatura peste limita de 
îngheţ a contoarelor. Îngheţarea contorului 
determină blocarea și deteriorarea sa iar 
acest lucru poate duce la inundarea căminu-
lui sau lipsa apei.

Este necesară protejarea de îngheţ inclu-
siv a robineţilor şi a reţelei înainte şi după 
contor. Dacă și în trecut au mai fost proble-
me de îngheţ vă rugăm să izolaţi instalaţi-
ile. Dacă apare o problemă la conductele 
proprii (reţeaua interioară) rugaţi vecinii să 
vă dea un vas cu apă caldă pe care o turnaţi 
încet peste conductă în zona îngheţată. Nu 
folosiţi focul deschis pentru dezgheţarea 
conductelor! Pentru problemele majore a-
părute şi dacă nu reuşiţi să dezgheţaţi con-
ductele interioare apelaţi la serviciile socie-
tăţii noastre.

Protejarea contorului, precum şi prote-
jarea şi verifi carea instalaţiei interioare, pe 
traseul de la contor până la consumator, 
este obligaţia utilizatorului. În cazul în ca-
re contorul sau instalaţiile de apă se defec-
tează din cauza îngheţului, nefi ind proteja-
te corespunzător, benefi ciarul va suporta 
costurile înlocuirii acestora. 
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

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

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

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

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

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

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Parlamentul României 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Akzente 

16:00 Telejurnal 

16:05 Akzente 

17:00 Telejurnal 

17:05 Europa mea 

18:00 Apocalipsa: Verdun 

18:00 Războiul așilor 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Mercy Street 

23:30 Mystery Files  

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Totul pentru dragoste 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Ultimul trib: 
Madagascar 

23:00 Xtra Night Show 

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Las fi erbinți 

21:30 Triplusec 

22:30 Greu de ucis 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Elisa 

17:10 Trăsniți din NATO 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 Blackmark 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

17:00 Un destin la răscruce 

18:45 Știrile Kanal D 

19:45 Exatlon 

23:15 FanArena

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Liga Magazin 

15:00 Teleshopping 

16:00 Matching Champions 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Rezumate UEFA 

Champions League 

17:50 UEFA Europa League: 

Astana - Jablonec 

19:55 UEFA Europa League: 

Videoton – PAOK 

22:00 UEFA Europa League: 

Celtic - Leipzig 

Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00
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„U” Cluj a renunţat 
la 4 jucători
FC Universitatea Cluj a luat pri-
mele măsuri după parcursul de-
zastruos din prima parte a sta-
giunii 2019/2020.
Formaţia clujeană a decis să 
se despartă de Tiago Gomes, 
Andre Ceitil, Rafa Miranda și 
Arnaud Guedj, ultimul fiind 
adus de curând la trupa clu-
jeană. Tot ieri, de la 
Universitatea Cluj a plecat și 
Alexandru Buza, specialistul 
în medicină sportivă și nutri-
ţie al clubului.

Ilka Fuzesy va participa 
la J.O. limpice de Tineret
Sportiva legitimată la Clubul 
Sportiv Universitatea Cluj, Ilka 
Fuzesy, va reprezenta România 
la Jocurile Olimpice de Tineret 
de anul viitor de la Laussane.
Patinatoarea universitară s-a 
calificat la probele 500 m, 
1500 m, Mass Start și Team 
Sprint, în urma rezultatelor 
obţinute la cele două Cupe 
Mondiale de Juniori, ce au 
avut loc în luna noiembrie la 
Bjugn (Norvegia) și 
Enschede (Olanda).
Ţara noastră va fi reprezenta-
tă la JOT 2020 la patinaj vite-
ză de două sportive: Ilka 
Fuzesy și Ramona Ionel de la 
CSM Corona Brașov. 
Competiţia olimpică de tine-
ret va avea loc în perioada 
9-22 ianuarie 2020, în locali-
tatea Laussane, Elveţia.

Necula şi Moraru din 
nou la „naţională”
Federaţia Română de Handbal 
organizează pregătire centrali-
zată pentru lotul naţional de ti-
neret feminin. Acţiunea echipei 
naţionale de tineret va avea loc 
în perioada 16 – 22 decembrie, 
la București.
Reunirea lotului va avea loc pe 
16 decembrie la hotelul Rin din 
București. Antrenorul Dragoș 
Drobescu le-a convocat și pe ju-
cătoarele echipei CS 
Universitatea Cluj, Rebeca 
Necula și Patricia Moraru, pen-
tru acest stagiu de pregătire.

România, umilită 
și de Japonia

Echipa feminină de handbal a 
României a fost învinsă, miercuri, 
cu scorul de 37-20 (18-8), de 
Japonia, în ultimul meci din cadrul 
grupei principale II a Campionatului 
Mondial, suferind cea mai dură în-
frângere la acest turneu fi nal. 
România încheie pe ultimul loc gru-
pa, fără nicio victorie și fără niciun 
punct, și pe locul 12 competiţia.
Campionatul Mondial din 
2019, a 24-a ediţie, reprezintă 
și criteriu de califi care la 
Jocurile Olimpice și la turneele 
preolimpice din 2020. Doar 
medalia de aur la CM va ajun-
ge direct la Jocurile Olimpice.
România va merge la turneele 
preolimpice în urma locului 4 
ocupat la Campionatul 
European din 2018.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Joi, 12 decembrie 2019, 

membrii Comisiei Media 

UEFA, prezidată de Răzvan 

Burleanu (foto dreapta), se 

vor întâlni în şedinţă de 

lucru, după care vor urmări 

din tribune partida CFR 

Cluj – Celtic Glasgow.

România este pentru prima 

dată gazda unei Comisii UEFA, 

forul continental acceptând pro-

punerea preşedintelui Răzvan 

Burleanu ca şedinţa Comisiei 

Media, pe care o conduce, să 

aibă loc pe 12 decembrie la 

Cluj-Napoca, în organizarea FRF.

La eveniment vor participa, 

în cadrul sesiunii de lucru, re-

prezentanţi a 17 federaţii euro-

pene, alături de membri ai echi-

pei UEFA. Aceştia au acceptat 

invitaţia preşedintelui FRF şi vor 

urmări, la fi nalul zilei, din tri-

bunele stadionului “Dr. Con-

stantin Rădulescu”, meciul CFR 

Cluj – Celtic Glasgow din gru-

pele Europa League, decisiv pen-

tru califi carea echipei noastre 

în „primăvara europeană”.

În luna iunie a acestui an, 

Comitetul Executiv UEFA a vo-

tat numirea lui Răzvan Burlea-

nu la conducerea Comisiei Me-

dia, după mandatul preşedinte-

lui FRF ca prim-vicepreşedinte 

al Comisiei Marketing. Decizia 

a reprezentat o premieră, pre-

şedinţia Comisiilor revenind, po-

trivit practicilor UEFA, doar 

membrilor Comitetului Execu-

tiv al instituţiei europene.

Printre principalele teme pe 

agenda Comisiei se afl ă dez-

voltarea platformelor digitale 

UEFA, analiza trendurilor din 

industria media, operaţiunile 

media pentru Euro 2020 şi dez-

voltarea strategiilor de PR şi 

comunicare la nivelul asocia-

ţiilor naţionale.

Componenţa Comisiei 
Media UEFA:

Răzvan Burleanu (România), 

Jesper Moller Christensen (Da-

nemarca), Nicolai Cebotari (Mol-

dova), Momir Djurdjevac (Mun-

tenegru), Edgaras Stankevicius 

(Lituania), Peter Jehle (Liech-

tenstein), Alaatin Aykac (Tur-

cia), Janusz Basalaj (Polonia), 

Matej Damjanovic (Bosnia şi 

Herţegovina), Marton Dinnyes 

(Ungaria), Louisa Fyans (An-

glia), Julie-Ann Gross (Franţa), 

Otar Giorgadze (Georgia), Gaz-

mend Malo (Albania), Georgi 

Matevosyan (Armenia), Tomaz 

Ranc (Slovenia), Stilian Shishkov 

(Bulgaria), Alexandros Spyro-

poulos (Grecia).

Greii UEFA vin la Cluj-Napoca!

Formaţia antrenată de Dan 

Petrescu are nevoie de 

un punct în faţa formaţiei 

scoţiene sau de un rezul-

tat pozitiv pentru Rennes 

în meciul cu Lazio.

CFR Cluj poate obţine în 

meciul cu Celtic peste 1,5 mi-

lioane de euro în cazul unui 

succes. Trupa ardeleană ar în-

casa 500.000 de euro pentru 

califi carea mai departe, 500.000 

de euro pentru ocuparea locu-

lui doi în grupă şi alţi 570.000 

de euro pentru un succes.

Mario Camora a punctat 

acest aspect la conferinţa de 

presă premergătoare meciului:

„E important acest meci 

pentru club şi pentru noi ju-

cătorii. Cred că merităm să 

jucăm în continuare în Euro-

pa. E un meci foarte impor-

tant şi pentru club din punct 

de vedere fi nanciar. Orice ban 

pentru un club din România 

este important, deoarece ve-

dem că în Europa sunt echi-

pe net superioare. Echipa a 

demonstrat în acest sezon de 

Europa League că se poate. 

Am reuşit să învingem Celtic 

în deplasare, dar cel mai im-

portant e să fi m inteligenţi 

pentru că avem două rezulta-

te care ne trimit în primăva-

ra europeană. Am fost supă-

raţi după meciul de la Boto-

şani, dar este o altă competi-

ţie şi ne dorim să mergem mai 

departe”, a spus Camora.

Căpitanul celor de la CFR 

Cluj a vorbit şi despre fap-

tul că trupa scoţiană va fo-

losi mai multe rezerve la du-

elul din Gruia.

„Celtic este Celtic şi orice 

jucător din lotul este foarte 

bun. Indiferent de jucătorii 

care vor intra sunt sigur că 

vor avea calitate. Aşa s-a spus 

şi cu Lazio, dar am văzut şi 

în meciul cu Lazio cât de greu 

a fost. Nu va fi  un meci uşor, 

dar e bine că jucăm pe teren 

propriu ultimul meci. Doar 

dacă vom fi  concentraţi 100% 

vom putea obţine un rezul-

tat bun. Normal că există pre-

siune, deoarece noi şi staff-ul 

vrem să mergem mai depar-

te, dar este păcat să ajungem 

la acest ultim meci şi să nu 

ne califi căm. Lazio poate ba-

te pe orice stadion din lume, 

dar e bine că putem să de-

pindem de noi”, a mai adă-

ugat căpitanul.

Dan Petrescu a vorbit din 

nou despre diferenţele mari de 

bugete între echipele din Ro-

mânia şi cele din străinătate şi 

este de părere că această şan-

să este unică pentru fotbalul 

românesc în următorii ani

„Nu ne gândim la bani în 

acest moment. Cred că este 

visul tuturor fotbaliştilor să 

joace un astfel de meci. Es-

te o şansă unică pentru un 

club din România şi sper să 

nu regretăm această şansă, 

deoarece diferenţa de buge-

te este una tot mai mare şi 

nu cred că o echipă româ-

nească va mai ajunge într-o 

asemenea poziţie curând. 

Celtic poate să vină cu trei 

echipe în campionatul ro-

mânesc şi va câştiga cu si-

guranţă titlul cu toate trei. 

E normal ca ei să fie favo-

riţi, indiferent de formula în 

care vor veni”, a spus Pe-

trescu, taxând puţin atitu-

dinea celor de la Botoşani 

care nu au dorit amânarea 

jocului din week-end.

„Dacă vom pierde, voi fi  te-

ribil de supărat. Sincer, nu mă 

aşteptam să fi m într-o astfel si-

tuaţie. Dacă vom rata califi ca-

rea va fi  una dintre cele mai ne-

gre zile din viaţa mea de antre-

nor. Avem posibilitatea să tre-

cem mai departe cu un singur 

punct obţinut pe teren propriu. 

E clar că e bine că avem două 

posibilităţi. Dacă jucăm la egal, 

vom pierde. Ei au câştigat ulti-

mele 12 meciuri ofi ciale în toa-

te competiţiile. Dacă nu le pu-

nem probleme va fi  foarte greu 

şi ne putem trezi cu un gol în-

casat în prelungiri”, a mai adă-

ugat antrenorul clujenilor.

90 de minute pentru o calificare! 
Meci de 1,5 milioane pentru CFR.
CFR Cluj primește, joi, de la ora 19:55, vizita celor de la Celtic Glasgow în ultima etapă 
din faza grupelor în Europa League sezonul 2019/2020

Dan Petrescu și Mario Camora la conferința de presă premergătoare meciului cu Lazio
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