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POLITICĂ

Iohannis refuză 
dezbaterea cu Dăncilă
Preşedintele României a rupt tăcerea după 
ce Viorica Dăncilă a solicitat o dezbatere î-
naintea turului II al alegerilor.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Scări rulante între 
Expo şi Aurel Vlaicu
Municipalitatea are în plan construirea 
unor scări rulante pentru a uşura deplasa-
rea clujenilor în Mărăşti.  Pagina 5

ACTUALITATE

100 mil. €, în parcuri 
şi spaţii verzi la Cluj
Primăria Cluj-Napoca va investi în urmă-
torii ani 100 de milioane de euro în par-
curi şi spaţii verzi.  Pagina 8

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

ACTUALITATE

Dosarul 10 august va fi desecretizat 
până la sfârșitul lunii

ACTUALITATE

Ambulanțier, dispărut fără urmă. 
Mașina i-a fost găsită incendiată!

Ministrul de Interne crede că 
raportul Jandarmeriei din cazul 
10 august va ajunge integral la 
Parchet până de 1 decembrie. 

Săptămâna viitoare intenționează 
să ceară structurilor subordona-
te să desecretizeze piesa lipsă 
din dosarul instrumentat de DII-
COT pentru violențele jandarmi-
lor la mitingul diasporei.

Marcel Vela vrea să facă și 
un audit la Jandarmerie și în 
fucnție de rezultate ar putea fa-
ce și schimbări în conducerea 
acestei structuri.

Desecretizarea tuturor docu-
mentelor întocmite de structurile 
din Ministerul de Interne legate 
de evenimentele din 10 august 
2018, de la protestul diasporei din 
Piața Victoriei din București, ar 
urma să fi e decisă de o comisie 
specială din cadrul ministerului.
Subiectul a mai fost discutat de o 

astfel de comisie în perioada în 
care instituția era condusă de fos-
tul ministru Carmen Dan, la scurt 
timp după evenimentele violente 
de anul trecut și după ce procu-
rorii de la Parchetul Militar au ce-
rut aceste acte, documente primi-
te parțial desecretizate, în timp ce 
raportul întocmit de Jandarmerie 
nu a fost niciodată descretizat.

Procurorii au revenit cu soli-
citarea însă până acum nu au 
primit un răspuns favorabil. As-
ta înseamnă că actele nu pot fi  
folosite drept probe în dosarul 
„10 august”, chiar dacă procu-
rorii au acces la ele.

Rămâne de văzut dacă de da-
ta aceasta, comisia specială va ac-
cepta să le desecretizeze în totali-
tate, iar acestea să fi e folosite în 
dosar și puse la dispoziția tuturor 
avocaților și părților vătămate ca-
re au formulat plângeri.

De mai bine de un an, anche-
tatorii se străduiesc să desluşeas-
că cazul unui ambulanţier din 
Borşa, judeţul Maramureş, dis-
părut fără urmă după o cursă 
misterioasă spre Cluj-Napoca.

Ioan Vlad, 44 de ani la acea 
vreme, obişnuia să transporte per-
soane cu maşina, pentru un ban 
în plus. În data de 28 septembrie 
2018, ambulanţierul a plecat de 
acasă, din Maramureş, împreună 
cu doi indivizi. La circa 200 de 
km distanţă de casă, la Cluj-Na-
poca, maşina lui Ioan Vlad a fost 
găsită incendiată, însă nici urmă 
de trupul ambulanţierului. Ulte-
rior, cei doi bărbaţi care-l înso-
ţeau au fost arestaţi preventiv 
pentru răpire şi distrugere.

În acea noapte, o explozie vi-
olentă dădea alarma într-un car-
tier din Cluj-Napoca. Deşi, iniţi-
al, s-a crezut că este vorba de un 

scurt-circuit, în urma expertizei 
făcute de criminalişti, în interio-
rul maşinii au fost găsite urme 
de combustibil, iar verdictul s-a 
schimbat radical: incendiere in-
tenţionată, scrie observatortv.ro.

Odată ajunşi la cei doi sus-
pecţi, ambii cu antecedente pe-
nale, anchetatorii şi-au dat sea-
ma că pe drumul spre Cluj-Na-
poca, timp de peste patru ore, 
maşina nu a fost surprinsă de 
nicio cameră de supraveghere.

Apropiaţii lui Ioan Vlad afi r-
mă că ambulanţierul obişnuia să 
transporte contracost pasageri. 
De altfel, în portbagajul maşinii, 
anchetatorii au găsit peste 
112.000 lei, în euro, dolari şi li-
re sterline. Luni, Vasilica D., so-
ra unuia dintre cei doi suspecţi 
a fost chemată la Parchetul Cur-
ţii de Apel Cluj să dea declaraţii 
în calitate de martor.
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• Asistent manager

• Recepționer primire clienți
Cerinte: 
– seriozitate,
– cunoștinte PC
– engleză basic
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 
de muncă într-o locație nouă.
Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

Parking de 8 milioane de euro în Piața Cipariu!
Noua investiție a Primăriei Cluj-Napoca va aduce 350 de noi locuri de parcare. Pagina 5

Lucrările pe Autostrada 
Sebeș – Turda, oprite!
O familie din Alba Iulia a obţinut în justiţie oprirea lucrărilor
O familie din Alba Iulia, care are locuința la doar câțiva metri de autostrada 
Sebeş – Turda, a obţinut în instanţă suspendarea lucrărilor până la montarea 
unor panouri care să asigure izolarea fonică a casei. Pagina 9 

Luna Amară, la 20 de ani de la înființare

Una dintre cele mai apreciate trupe clujene a luat ființă într-o cofetărie. Pagina 7
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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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Bătaie în „Groapă” 

Poliţiștii clujeni au identifi cat, depistat și re-
ţinut 7 bărbaţi pentru tulburarea ordinii și 
liniștii publice și distrugere. Bătaia a avut 
loc pe 10 noiembrie în faţa sălii de jocuri 
Seven de pe strada Dâmboviţei. Unul dintre 
cei implicaţi este Radu Buzan, inculpat ală-
turi de alţii într-un dosar penal pentru trafi c 
de etnobotanice. În tabăra cealaltă, îl regă-
sim pe Rareș Ruha, implicat în alte bătăi. 
De altfel, potrivit surselor clujust.ro, toţi cei 

implicaţi sunt membri ai facţiunii UCG. 
Conform probatoriului administrat, la data 
de 10 noiembrie, în jurul orei 16:45, cei în 
cauză – bărbaţi cu vârste cuprinse între 22 
și 36 de ani, din Cluj-Napoca, Florești și 
Iara, au fost implicaţi într-o altercaţie 
într-un local public de pe strada 
Dâmboviţei, din Cluj-Napoca. Scandalul ar 
fi  continuat și pe stradă, în zona localului, 
context în care parbrizul unui autoturism 
parcat a fost distrus. "Pentru aplanarea 
confl ictului, la faţa locului au fost dirijate 
mai multe echipaje de poliţie, precum și 
poliţiști din cadrul Serviciului pentru Acţiuni 
Speciale. Cei în cauză vor fi  prezentaţi ma-
gistraţilor pentru dispunerea altor măsuri 
preventive", transmite IPJ Cluj.

O cunoscută judecătoare 
din Cluj s-a pensionat
Sorina Siserman, judecătoare la Curtea de 
Apel Cluj, a decis să-și încheie activitatea în 
magistratură. Președintele României, Klaus 
Iohannis, a semnat marţi, 12 noiembrie, 
decretul privind eliberarea din funcţia de ju-
decător la Curtea de Apel Cluj a Sorinei 
Siserman prin pensionare. Sorina Siserman 

are o experienţă de peste 30 de ani în ma-
gistratură. Pe parcursul carierei, Sorina 
Siserman a deţinut funcţia de președinte al 
Tribunalului Cluj. Sorina Siserman s-a afl at 
în mjlocul unui scandal privind teza sa de 
doctorat, fi ind cercetată pentru plagiat și 
fraudă academică.

Mort de beat la volan
La data de 12 noiembrie, în jurul orei 
02.30, poliţiștii din cadrul Poliţiei munici-
piului Turda – Biroul Rutier au depistat un 
bărbat de 56 de ani, din Cluj-Napoca, jude-
ţul Cluj, în timp ce conducea un autoturism 
prin Piaţa Romană din Turda, deși se afl a 
sub infl uenţa alcoolului. „Cel afl at la volan 
emana halenă alcoolică, motiv pentru care 
a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul 
indicând o concentraţie alcoolică de peste 
0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în 
cauză a fost condus la o unitate medicală 
unde i-au fost recoltate probe biologice în 
vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În 
cauză se efectuează cercetări sub aspectul 
săvârșirii infracţiunii de conducerea unui ve-
hicul sub infl uenţa alcoolului sau a altor 
substanţe”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

O tânără din Cluj, bătu-

tă, sechestrată şi umilită, 

a cerut şi a obţinut 

în instanţă ordin de pro-

tecţie faţă de concubinul 

care a acuzat-o 

că se prostituează. 

Individul nu se mai 

poate apropia nici 

de mama femeii, pe care 

a insultat-o şi a amenin-

ţat-o după ce a acuzat-o 

că e proxeneta fi icei.

În vara acestui an, bărba-

tului i-a încolţit în minte ide-

ea că partenera sa îl înşeală 

şi, mai mult, se prostituea-

ză în cursul vizitelor pe ca-

re i le face mamei acesteia, 

afl ată la muncă, în Italia.

Bărbatul s-a gândit să-i 

aplice o corecţie violentă par-

tenerei şi să-i arate şi rudei 

acesteia, live, într-o conver-

saţie video pe WatsApp, ce 

păţeşte fi ica.

„A primit un apel video 

de la pârât, care i-a spus că 

reclamanta se prostituează, 

a urlat şi a înjurat-o ca la 

uşa cortului, iar în cadrul 

acelui apel a auzit-o pe fii-

ca sa în telefon strigând «Nu 

mai da! Nu mai da!».

Totodată, martora a pre-

cizat că din acel moment şi 

până în data de 21 august 

2019, când reclamanta a ve-

nit la ea în Italia, a avut cer-

titudinea că fiica sa este e-

fectiv sechestrată de către 

pârât, deoarece nu mai pu-

tea să ia legătură cu ea de-

cât în prezenţa pârâtului, 

convorbirile purtându-se pe 

difuzor, iar în vocea recla-

mantei se simţea multă fri-

că”, se arată în consideren-

tele deciziei Judecătoriei 

Cluj-Napoca (www.rolii.ro), 

instanţa care, la cererea vic-

timei, în toamna acestui an 

a emis un ordin de protec-

ţie în favoarea femeii şi a 

mamei acesteia.

Bărbatul s-a tăiat 
pe piept ca s-o convingă 
să se întoarcă acasă

Potrivit celor mărturisite de 

mama tinerei, fi ica sa a ajuns 

în Italia cu vânătăi pe mâini 

şi pe picioare şi cu o tăietură 

de cuţit la gleznă. Bărbatul a 

continuat s-o ameninţe telefo-

nic, iar ulterior a anunţat-o că 

se sinucide, a plâns în hoho-

te, a spart lucruri prin casă, 

s-a tăiat pe piept şi i-a arătat 

fostei partenere, pe WatsApp, 

cum s-a automutilat.

Acuzaţii de proxenetism 
lansate de bărbat la 
adresa mamei concubinei

Impresionată, pe 4 sepem-

brie 2019, tânăra s-a întors în 

România şi s-a împăcat cu băr-

batul, însă tensiunile au reîn-

ceput trei zile mai târziu, când 

bărbatul a făcut afi rmaţii ca-

lomnioase şi la adresa mamei 

femeii, pe care a acuzat-o că 

ar fi , împreună cu persoana 

din Italia la care lucrează, pro-

xeneta concubinei sale.

Pe 7 septembrie, într-o dis-

cuţie telefonică, fi ica i-a po-

vestit mamei despre acuzaţi-

ile de proxenetism. Tânăra a 

pus scandalul le-a pus pe sea-

ma unor droguri pe care băr-

batul le-ar fi  consumat înain-

te de izbucnirea violentă. În 

noaptea care a urmat, în ju-

rul ore 3.00, concubinul a su-

nat-o pe mama tinerei pe ca-

re a acuzat-o şi direct de pro-

xenetism, a înjurat-o, jignit-o 

şi ameninţat-o. Aşa au ajuns 

cele două femei să ceară or-

dinul de protecţie.

„Martora a precizat că, din 

cele spuse de reclamantă, ştie 

că pârâtul obişnuieşte să se 

drogheze şi repectiv că aces-

ta o punea pe reclamantă să 

facă diverse fi lmuleţe, dar îna-

inte o ameninţa în legătură cu 

ce trebuie să spună.(...) Sus-

ţinerile martorei se coroborea-

ză cu înscrisurile din cuprin-

sul cărora rezultă că, într-ade-

văr (...) pârâtul a trimis mar-

torei şi reclamantei mesaje 

ameninţătoare şi respectiv cu 

conţinutul înregistrărilor au-

dio-video depuse la dosarul 

cauzei, din cadrul cărora re-

zultă că pârâtul a supus-o în 

mod repetat la reale interoga-

torii pe reclamantă, deşi în 

prima înregistrare reclaman-

ta l-a rugat să nu facă asta”, 

se mai arată în considerente-

le deciziei citate.

Bărbatul a fost obligat 

prin hotărâre judecătoreas-

că să păstreze o distanţă mi-

nimă de 250 de metri faţă 

de fosta sa concubină şi de 

mama acesteia.

Ordinul de protecţie este 

valabil până la 12 decembrie 

2019, când cele două femei 

vor putea cere înnoirea aces-

tuia, scrie adevarul.ro

Tânără din Floreşti, sechestrată 
şi bătută de concubin
Cei doi foşti concubini sunt din Floreşti şi au o relaţie în februarie 2019. 

O tânără din Cluj, bătută, sechestrată şi umilită a cerut şi a obţinut în instanţă ordin de protecţie faţă de concubin
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Adina Vălean a primit 

din partea Comisiei 

de Afaceri Juridice (JURI) 

a Parlamentului European 

undă verde pentru 

a ocupa funcţia 

de Comisar European.

„În cursul acestei dimi-

neţi (n.red. ieri dimineaţă), 

în cadrul Comisiei de Afa-

ceri Juridice, al cărei mem-

bru supleant sunt, au fost 

evaluate declaraţiile finan-

ciare privind posibilele con-

flicte de interese ale Adinei 

Vălean, precum şi ale dom-

nilor Thierry Breton Şi Olivér 

Varhelyi. Dacă în cadrul pro-

punerii din partea Franţei, 

discuţia a durat peste 1 oră 

şi jumătate, în cazul Adinei 

Vălean discuţia a durat 3 mi-

nute şi jumătate, concluzia 

unanimă a JURI fiind că Adi-

na Vălean poate trece în eta-

pa următoare a proceduri-

lor şi să fie audiată în Co-

misia de Transport şi Tu-

rism. Decizia în acest sens 

a fost adoptată în unanimi-

tate. În cazul candidatului 

francez, în cadrul votului, 

au fost exprimate 12 voturi 

pentru şi 11 împotrivă, iar 

in cazul cadidatului Unga-

riei a fost, de asemenea, 

unanimitate în vederea tre-

cerii în etapa următoare, mai 

precis a audierii în comisia 

de fond. Sunt convins că şi 

în cadrul comisiilor de fond, 

Adina Vălean va confirma şi 

va obţine avizul pentru a 

deţine funcţia de Comisar 

European pentru Transpor-

turi”, a declarat europarla-

mentarul Daniel Buda, pre-

şedintele PNL Cluj.

Daniel Buda: „Adina Vălean va fi 
comisar european pentru Transporturi”

Într-o şedinţă a Consiliului 

Politic, care a avut loc 

în noaptea de luni spre 

marţi, mai mulţi lideri 

din USR i-au cerut lui Dan 

Barna să îşi asume eşecul 

de la alegerile prezidenţia-

le, atât el cât şi echipa 

de campanie, şi să demisi-

oneze din funcţie. 

Preşedintele USR vrea să 

ceară un vot intern, online, în 

care să decidă membrii parti-

dului dacă îl mai vor sau nu 

în funcţie, chiar dacă i s-a re-

proşat acest „tertip” pe care 

l-a făcut şi Liviu Dragnea.

Mai mulţi lideri ai parti-

dului, printre care Cosette 

Chichirău, Tudor Benga şi 

Cristian Ghica i-au cerut, luni 

seara, demisia lui Dan Bar-

na din funcţia de preşedin-

te al USR. Barna s-a apărat 

şi a menţionat că partidul 

este cel care trebuie să deci-

dă dacă îşi continuă sau nu 

mandatul obţinut la Congre-

sul din luna septembrie. Cei 

care i-au cerut demisia lui 

Barna au criticat şi echipa 

de campanie care s-a ocupat 

de alegerile prezidenţiale 

pentru strategia care a dus 

candidatul USR-PLUS la un 

scor mult mai mic decât cel 

obţinut de alianţă la alege-

rile europarlamentare.

„Stabilim zilele acestea 

când va avea loc consulta-

rea internă. A spus că va ce-

re votul de încredere al tu-

turor membrilor. Probabil 

va fi un vot online”, au de-

clarat surse din partid, citat 

de digi24.ro.

Joi va avea loc o şedinţă a 

Biroului Naţional în care se 

va stabili procedura prin ca-

re Dan Barna ar urma să îşi 

pună mandatul pe masă.

De asemenea, în şedinţa 

de joi va fi reluat subiectul 

fuziunii cu PLUS, subiect 

deschis şi la şedinţa Consi-

liului Naţional de luni. Dan 

Barna şi-a anunţat colegii 

că cei de la PLUS forţează 

o fuziune în termeni mult 

mai favorabili după rezultat 

slab de la prezidenţiale. Echi-

pele de conducere ale celor 

două partide vor discuta vi-

neri despre subiectul fuziu-

nii, în condiţiile în care re-

laţia dintre PLUS şi USR nu 

este una tocmai bună, lucru 

pe care l-a transmis şi Dan 

Barna în discuţia care a avut 

loc luni seara.

Diferenţele de opinie şi 

de mod de lucru între PLUS 

şi USR s-au făcut simţite mai 

ales în campania electorală, 

useriştii plângându-se că oa-

menii lui Cioloş „nu au tras”, 

nu s-au implicat pentru Dan 

Barna şi ar fi  muncit mai pu-

ţin decât colegii de la celă-

lalt partid. În aceeaşi măsu-

ră, cei de la PLUS s-au plâns 

de certurile interminabile din 

interiorul USR, purtate în 

permanenţă pe grupurile de 

Facebook interne, de pe ca-

re de altfel Cioloş şi oame-

nii săi s-au retras, şi de re-

fuzul useriştilor de a folosi 

expertiza celor de la PLUS 

în strategii de campanie.

Viziuni diferite au fost şi 

în privinţa intrării la guverna-

re, PLUS declarându-se în re-

petate rânduri dispus să îşi 

asume participarea într-un 

Executiv alături de PNL, în 

vreme ce USR s-a opus, lucru 

care duminică s-a dovedit a fi  

fost o greşeală tactică.

Liderii USR îi cer demisia lui Dan Barna

Printr-un mesaj postat, 

marţi după amiază, 

pe pagina de Facebook, 

preşedintele Klaus 

Iohannis explică de ce 

refuză o dezbatere publi-

că cu contracandidata sa 

din turul doi, la alegeri 

prezidenţiale 2019, 

Viorica Dăncilă.

„Împreună am reuşit să ţi-

nem piept PSD, partidul care 

a asaltat toate instituţiile sta-

tului. Şi doar împreună vom 

reuşi să câştigăm defi nitiv a-

ceastă luptă pentru România. 

Votul pe care mi l-aţi acordat 

în primul tur al alegerilor es-

te o confi rmare a încrederii 

pe care o aveţi în mine. Dar 

Preşedintele nu poate recon-

strui singur o ţară, de aceea 

este mare nevoie de fi ecare 

dintre voi, de implicarea voas-

tră. Vreau să fi e foarte clar: 

voi dialoga direct în perioada 

următoare cu cetăţenii, cu jur-

naliştii, cu societatea civilă, 

voi continua să merg prin ţa-

ră, să mă întâlnesc cu oame-

nii şi voi explica tuturor care 

este proiectul meu. România 

normală devine realitate doar 

prin solidaritate şi unitate, cu 

susţinerea majorităţii români-

lor”, a explicat Iohannis, într-o 

postare pe Facebook.

„Viorica Dăncilă 
i-a umilit pe români”

„Nu poate exista însă ni-

cio dezbatere cu un candi-

dat al unui partid care a gu-

vernat împotriva românilor 

trei ani de zile. Nu poate fi 

niciun schimb de idei cu re-

prezentanta unui PSD nere-

format, care a călcat în pi-

cioare statul de drept, care 

a vrut ca România să dera-

ieze de la parcursul său eu-

ropean doar pentru benefi-

ciul unei clici de infractori. 

Vorbim de candidata unui 

partid care acum mimează 

democraţia, după ce a sfi-

dat sistematic valorile şi 

principiile democratice, ca-

re i-a umilit pe români, ca-

re s-a făcut scut în faţa co-

rupţilor şi penalilor în toţi 

aceşti ani. Nu trebuie să ui-

tăm nicio clipă cine este PSD 

şi care este pericolul pe ca-

re îl reprezintă pentru vii-

torul României, oricât ar 

vrea acum să fugă de res-

ponsabilitate şi să încerce 

să ne dezbine prin tot soiul 

de tertipuri!”, a mai preci-

zat candidatul PNL pentru 

alegerile prezidenţiale.

Ludovic Orban:
 „Să dezbată cu mine”

Premierul Ludovic Orban 

a afirmat, marţi, că dacă li-

derul PSD, Viorica Dăncilă, 

doreşte o dezbatere, ar tre-

bui „să o facă cu el” pentru 

a discuta despre „dezastrul 

lăsat” în calitate de prim-mi-

nistru demis. „Dacă vrea 

doamna Dăncilă să facă dez-

bateri cu cineva, să facă cu 

mine, să vorbim despre dez-

astrul pe care l-a lăsat în ca-

litate de premier demis”, a 

declarat noul premier.

PSD a solicitat PNL orga-

nizarea, de comun acord, a 

cel puţin două dezbateri în-

tre Viorica Dăncilă şi Klaus 

Iohannis, înaintea turului al 

doilea al alegerilor preziden-

ţiale din 24 noiembrie. Şeful 

campaniei electorale a lui 

Klaus Iohannis, Dan Motrea-

nu a declarat, luni seara, că 

în turul al doilea al alegeri-

lor prezidenţiale se va mer-

ge pe mitinguri şi întâlniri 

cu organizaţiile liberale şi cu 

cetăţenii, susţinând că o dez-

batere cu Viorica Dăncilă „nu 

trebuie să aibă loc deoarece 

nu aduce nimic în plus”.

Dan Motreanu, şeful de 

campanie al PNL la alegeri-

le prezidenţiale spune că in-

vitaţia Vioricăi Dăncilă pen-

tru Klaus Iohannis la dezba-

tere electorală înainte de tu-

rul II de scrutin este „un ter-

tip ieftin de campanie”. Într-o 

postare pe Facebook, Motrea-

nu spune că „PSD nu are cul-

tura dialogului” şi că „alta 

ar fi  fost situaţia dacă aveam 

un tur doi fără PSD”.

Președintele Klaus Iohannis explică de ce refuză 
dezbaterea cu Viorica Dăncilă
Preşedintele României a rupt tăcerea după ce candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă 
a solicitat o dezbatere înaintea turului II al „prezidenţialelor”

Printr-un mesaj postat, marţi după amiază preşedintele Klaus Iohannis explică de ce refuză o dezbatere 
publică cu contracandidata sa din turul doi

Dragoș Forgaci, unul din-
tre liderii TSD Cluj, a lansat 
o petiţie online pentru or-
ganizarea unei dezbateri 
publice între Klaus 
Iohannis și Viorica Dăncilă.

Tinerii Sociali Democraţi 
clujeni au creat o petiţie 
online pentru a-l convinge 
pe Klaus Iohannis să parti-
cipe la această dezbatere 
publică.

„Oameni buni, în orice ţară 
democratică există astfel de 
dezbateri menite a ne ajuta 
în alegerea candidatului la 
prezidenţiale. Este inadmisi-
bil ca președintele în funcţie 
să refuze o dezbatere publi-
că cu contracandidatul aces-
tuia. Haideţi să îi demon-
străm președintelui că po-
porul are nevoie de aceste 
dezbateri. Românii vor sa 
fi e respectaţi pentru votul 
acordat și au nevoie de un 
președinte curajos, care să îi 
reprezinte cu demnitate și 
onoare”, este textul petiţiei.

Petiţie online 
pentru organizarea 
dezbaterii între 
Dăncilă şi Iohannis
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DSP Suceava face reco-

mandări medicilor 

de familie şi spitalelor 

legate de diagnosticarea 

corectă a pacienţilor, 

după ce în Ucraina, 

la graniţa cu România, 

s-au confirmat cazuri 

de difterie. Boala 

e extrem de contagioasă, 

dar a fost eradicată 

în România în 1980.

Recomandările conducerii 

DSP vin după atenţionarea 

de călătorie emisă de Minis-

terul Afacerilor Externe cu 

privire la existenţa unor ca-

zuri de difterie în Ucraina.

„Direcţia de Sănătate Pu-

blică Judeţeană Suceava a 

fost informată de către Cen-

trul Naţional de Suprave-

ghere şi Control al Bolilor 

Transmisibile în data de 1 

noiembrie despre confirma-

rea unor cazuri de difterie 

în regiuni din Ucraina de la 

graniţa de nord a Români-

ei. În contextul în care aco-

perirea vaccinală pentru bo-

lile difterie, tetanos şi tuse 

convulsivă raportată de ju-

deţele de la graniţa cu Ucrai-

na, este suboptimală, au fost 

transmise recomandări tu-

turor medicilor de familie şi 

unităţilor sanitare cu privi-

re la necesitatea acordării 

unei atenţii deosebite dia-

gnosticării corecte a tuturor 

cazurilor de angină cu simp-

tomatologie sugestivă, in-

clusiv prin investigaţii de 

laborator.

CNCSBT a recomandat 

îmbunătăţirea acoperirii vac-

cinale prin mobilizarea tu-

turor medicilor de familie 

în vederea recuperării re-

stanţierilor, copii şi adoles-

cenţi, nevaccinaţi sau vac-

cinaţi incomplet”, se arată 

într-un comunicat transmis 

de directorul DSP Suceava, 

Liliana Grădinariu.

Potrivit DSP Suceava, la 

nivel naţional şi judeţean 

nu s-au mai înregistrat ca-

zuri de difterie din anii '80.

Liliana Grădinariu spune 

că difteria este o boală conta-

gioasă, cu evoluţie gravă, dar 

perfect controlabilă prin do-

zele de vaccin administrate 

corect în primii ani de viaţă.

Direcţia de Sănătate Publi-

că Judeţeană Suceava are sto-

curi sufi ciente de vaccinuri 

combinate care oferă protec-

ţie şi pentru difterie, o sche-

mă de vaccinare completă pre-

supunând administrarea a 5 

doze de vaccin la vârstele de 

2, 4, 11 luni şi 6, 14 ani.

În judeţul Suceava se ad-

ministrează lunar peste 2.500 

de doze, acoperirea vaccina-

lă fi ind între 85 şi 90%, a 

spus directorul DSP Suceava.

Difteria este o boală in-

fecţioasă şi contagioasă a 

căilor respiratorii, care se 

manifestă îndeosebi la co-

pii. Este o boală gravă la ca-

re complicaţiile pot duce la 

cazuri mortale. Pentru pre-

venirea bolii există un vac-

cin eficient.

Boală extrem de contagioasă depistată 
depistată la graniţa României cu Ucraina

Noul ministru al Sănătăţii, 

Victor Costache, a decla-

rat, joi, că nu vor fi  schim-

bate regulile în ceea 

ce priveşte examenul 

de rezidenţiat, acesta 

urmând să fi e susţinut 

în data de 8 decembrie. 

Ministrul promite 

că niciun absolvent 

care va reuşi la examen 

nu va rămâne fără post.

Victor Costache, noul mi-

nistru al Sănătăţii, a spus, într-o 

conferinţă de presă la sediul 

ministerului, că una dintre 

principalele priorităţi ale man-

datului său este organizarea 

examenului de rezidenţiat, con-

fi rmând data de 8 decembrie.

„În primul rând, la prelua-

rea mandatului, vom încerca 

să menţinem funcţionarea nor-

mală a Ministerului şi a pro-

gramelor în curs şi să prioriti-

zăm câteva direcţii principale. 

Unul din primele aspecte care 

trebuie menţinute funcţionale 

este examenul de rezidenţiat. 

Nu vrem să creăm confuzie în 

rândul tinerilor din întreaga 

ţară care se pregătesc de an de 

zile pentru acest examen. Es-

te un examen difi cil, un exa-

men de cotitură în viaţa orică-

rui tânăr absolvent de medici-

nă, aşa că susţinem desfăşu-

rarea acestui examen conform 

procedurii în vigoare pe 8 de-

cembrie”, a spus ministrul.

Costache a mai spus că ni-

ciun candidat care va reuşi 

să treacă pragul de 60% la 

examenul de rezidenţiat nu 

va rămâne fără post.

„Nu vrem să schimbăm re-

gulile jocului şi acest examen 

va avea loc pe 8 decembrie. 

Domnul prim-ministru ca şi 

echipa noastră au promis că 

niciun absolvent care reuşeş-

te să treacă pragul de 60% şi 

să reuşească la examenul de 

rezidenţiat nu va rămâne pe 

dinafară se vor găsi soluţii pen-

tru toţi aceşti tineri. România 

e ţară în care resursa umană 

este defi citară avem un număr 

de peste 30.000 de medici ca-

re au părăsit ţara în ultimii 10 

ani. Ar fi  aberant să nu inte-

grăm aceşti tineri care au mun-

cit timp de şase ani şi au reu-

şit la un examen de licenţă. Ei 

sunt importanţi pentru ţara 

noastră şi sistemul medical”, 

a mai spus Costache.

Examenul de rezidenţiat de 

anul acesta s-a amânat pentru 

data de 8 decembrie, a anun-

ţat, în urmă cu două săptă-

mâni, ministrul Sănătăţii, So-

rina Pintea. Examenul ar fi  tre-

buit să aibă loc pe data de 17 

noiembrie. Amânarea a fost 

motivată prin faptul că la Mi-

nisterul Educaţiei nu a fost nu-

mit un ministru sau un minis-

tru interimar care să semneze 

actele normative necesare pen-

tru organizarea concursului.

Pe 1 noiembrie, preşedin-

tele Klaus Iohannis a semnat 

decretul privind promulgarea 

legii privind organizarea şi fi -

nanţarea rezidenţiatului. Le-

gea prevede că spitalele pot 

să facă de acum încolo pre-

gătirea rezidenţilor, degrevând 

universităţile de numărul ma-

re de rezidenţi existenţi. O al-

tă prevedere stipulează că, du-

pă promovarea examenului şi 

după expirarea stagiului mi-

nim aferent specialităţii, mi-

nistrul Sănătăţii confi rmă 

prin ordin titlul de medic 

specialist, de medic dentist 

specialist sau de farmacist 

specialist, după caz, în cel 

mult 30 zile lucrătoare de la 

ultima zi a sesiunii de exa-

mene organizată pentru spe-

cialitatea respectivă.

În acest an, la rezidenţi-

at vor fi scoase la concurs 

4.710 locuri.

Ministru: „Nu schimbăm regulile jocului, 
rezidenţiatul va avea loc pe 8 decembrie”

Noul ministru al Sănătăţii a declarat că nu vor fi  schimbate regulile în ceea ce priveşte examenul de rezidenţiat

Aproximativ 200 de absolvenţi ai Universităţii de 
Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca au protes-
tat, în octombrie, faţă de amânarea examenului de 
rezidenţiat și au cerut stabilirea unei date clare pen-
tru acesta.

Protestatarii au purtat măști chirugicale și pancarte cu 
mesaje precum „Vrem să profesăm, nu vrem să ple-
căm”, „Cerem 8 decembrie o certitudine”, „Am dorit 
puţin respect în acest sistem defect, noi am vrea să fie 
bine, dar politica ne ţine”.

„Se știa că trebuie acest examen de multă vreme și 
avem nevoie să se stabilească o dată clară pentru susţi-
nerea rezidenţiatului. Este dificil să încercăm să ne con-
centrăm în situaţii de genul acesta, în loc să folosim 
timpul pentru a studia și pentru a ne pregăti. Ne ve-
dem puși în situaţia în care să cerem o dată clară pen-
tru a putea susţine examenul, fiind anormal și chiar 
umilitor pentru noi să fim amânaţi la nesfârșit”, a spus 
unul dintre organizatorii protestului, Mihai Oprea.

Sute de absolvenţi de medicină 
au protestat la Cluj
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Tarcea îi linişteşte pe deţi-

nătorii de abonamente 

de pe Calea Floreşti 

şi spune că se vor reloca 

toate locurile de parcare

Dan Tarcea, viceprimarul 

Clujului, a vorbit despre pro-

blema locurilor de parcare 

de pe Calea Floreşti. Primă-

ria Cluj-Napoca a anunţat 

la finalul săptămânii prece-

dente implementarea unei 

noi benzi dedicate transpor-

tului în comun pe Calea Flo-

reşti, între breteaua de co-

borâre de pe strada Bucium 

şi strada Taberei, pe o lun-

gime de 760 de metri.

Pentru a putea crea banda 

de dedicată transportului în 

comun pe Calea Floreşti, Pri-

măria Cluj-Napoca a fost ne-

voită să schimbe formatul lo-

curilor de parcare, iar pe u-

nele să le mute. Dan Tarcea a 

vorbit într-o emisiune la ra-

dio despre întreagă poveste a 

locurilor de parcare cu abo-

nament de pe Calea Floreşti.

„Din cele 33 de parcări cu 

abonament de pe Calea Flo-

reşti, 16 au rămas pe ace-

leaşi poziţii, doar că s-au re-

locat de la parcări oblice la 

parcări paralele cu bordura, 

iar 17 parcări vor fi  reloca-

te. Zece dintre ele au fost de-

ja relocate pe strada Taberei, 

iar şapte vor fi  relocate pâ-

nă la fi nalul lunii. Căutăm 

soluţii pentru ca oamenii ca-

re au avut abonament să re-

primească locul de parcare. 

Avem două propuneri în acest 

moment şi vom găsi o solu-

ţie. Primăria îi va contacta 

pe cei care au avut abona-

mente pentru a întocmi toa-

te actele după ce îşi vor pri-

mi noul loc de parcare”, a 

declarat Tarcea.

La intrarea în Cluj-Napoca 

dinspre Floreşti este o bandă 

este destinată pentru BUS, iar 

pentru trafi cul general sunt a-

sigurate 2 benzi carosabile. 

Ieşirea din Cluj-Napoca spre 

Floreşti se realizează pe 2 

benzi carosabile. Staţionarea 

vehiculelor este permisă doar 

paralel cu bordura, pe ambe-

le laturi ale străzii.

„Reamintim faptul că ex-

tinderea benzilor dedicate 

pentru autobuze face parte 

din amplul proiect al primă-

riei care vizează prioritiza-

rea transportului în comun, 

care va continua şi în alte 

zone din municipiul Cluj-Na-

poca”, a transmis Primăria 

Cluj-Napoca.

Prin noua idee, Emil Boc 

încearcă în continuare să îi 

convingă pe clujeni să renun-

ţe la maşină şi să folosească 

transportul în comun pentru 

a se deplasa în oraş. Edilul a 

anunţat că va fi  toleranţă ze-

ro pentru maşinile parcate 

neregulamentar în punctele 

cheie ale oraşului. De aseme-

nea, acesta a clarifi cat nelă-

muririle şoferilor, explicând 

că banda dedicată va fi  sem-

nalizată cu marcaje ca atare, 

fără stâlpişori inestetici.

Bandă dedicată pe Calea Floreşti. 
Ce fac cei care şi-au pierdut parcările Municipalitatea are 

în plan construirea unor 

scări rulante pentru 

a uşura deplasarea cluje-

nilor care trebuie să urce 

din „Groapă” în staţia 

de autobuz de pe strada 

Aurel Vlaicu.

„Sunt foarte multe solicitări 

din partea locuitorilor din zonă 

pentru a construi scări rulante 

sau o bandă pentru ca oamenii 

în vârstă sau cei care sunt cu 

copii mici să poată ajunge din-

tr-o parte în alta. Din păcate, 

deocamdată nu am găsit o so-

luţie viabilă, pentru că diferen-

ţa de nivel este foarte mare, dar 

sper ca până anul viitor să gă-

sim o soluţie şi să amenajăm 

nişte scări rulante în zonă. Es-

te extrem de circulată, toţi cei 

care locuiesc în zona «Groapă» 

trebuie să urce respectivul deal 

pentru a ajunge la mijloacele de 

transport în comun”, a precizat 

viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Dan Tarcea, la un 

post de radio local.

Un proiect asemănător este 

în stand-by şi în Piaţa Gării. În 

2017, administraţia Boc declara 

că modernizarea Pieţei Gării va 

continua cu instalarea unor lif-

turi şi scări rulante, valoarea in-

vestiţiei ridicându-se la circa un 

milion de euro. Proiectul este în 

continuare blocat de Căile Fera-

te Române (CFR) SA, afi rma în 

urmă cu câteva zile Dan Tarcea, 

declarând că municipalitatea es-

te în discuţii „extrem de lungi şi 

complexe” pentru câţiva metri 

pătraţi pe care trebuie să le pre-

dea CFR SA ca să poată fi  con-

struite liftul şi scările rulante.

„Piaţa Gării este o zonă de 

importanţă pentru Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca, fi ind o 

poartă de intrare în oraş prin 

fl uxul de călători care aleg ca 

mijloc de transport trenul. Pri-

măria doreşte amenajarea func-

ţională a acceselor în pasajele 

subterane care deservesc Piaţa 

Gării pentru fl uidizarea trafi cu-

lui rutier şi creşterea siguranţei 

pietonilor. În cadrul investiţiei 

s-a propus modernizarea guri-

lor de acces la pasajul subteran 

afl at în Piaţa Gării cu scări ru-

lante şi lifturi. Ministerul Trans-

porturilor specifi că faptul că gu-

rile de acces şi suprafaţa aferen-

tă liftului 1 având suprafaţa de 

105,10 mp, aparţine domeniu-

lui public al statului în adminis-

trarea Ministerului Transportu-

rilor. În vederea implementării 

proiectului se impune reglemen-

tarea părţii din amplasamentul 

pasajului subteran prin trecerea 

acestuia în proprietatea publică 

a municipiului Cluj-Napoca”, 

transmite municipalitatea.

Scări rulante între Expo şi Aurel Vlaicu

Dan Tarcea a confi rmat 

că în Piaţa Cipariu urmea-

ză să fi e construit un 

parking în care vor putea 

fi  adăpostite aproximativ 

350 de maşini într-un pro-

iect care se va ridica la 8 

milioane de euro.

Noul parking va fi unul 

subteran şi se va construi 

pe locul actualei parcări din 

Piaţa din Piaţa Cipariu, în-

să lucrurile se vor schimba 

după finalizarea Bisericii 

Greco-Catolice. Actuala par-

care este doar temporară, 

deoarece acolo va fi espala-

da Bisericii Greco-Catolice.

„Sunt 99 de locuri de par-

care temporare pentru că te-

renul aparţine Bisericii Gre-

co-Catolice şi după ce va fi  

gata acolo va fi  intrarea în 

Biserică. Noi ne dorim să fa-

cem în subteran un parking. 

Avem mai multe propuneri 

de investiţii. Proiectanţii 

ne-au propus un proiect de 

aproximativ 8 milioane de 

euro, o sumă destul de ma-

re, dar vor ieşi câteva sute 

de locuri de parcare. Sunt 

două variante: una pe struc-

tura clasică care are mai pu-

ţin clasică sau una modernă 

care să fi e un parking cu sis-

tem de lift care ar avea 350 

de locuri de parcare. Mai 

avem nevoie de câteva deta-

lii pentru a lua o decizie fi -

nală. În orice situaţie, vom 

face un parking subteran în 

zona respectivă pentru ca 

oamenii care au treabă în 

centru să nu mai vină cu 

maşina până acolo. Vom des-

finţa parcarea, iar acolo va 

fi esplanda Bisericii Gre-

co-Catolice, iar în partea de 

subteran vom amenaja 

parkingul”, a explicat Dan 

Tarcea proiectul.

Atât primarul Emil Boc, 

cât şi viceprimarul Dan Tar-

cea, susţin că municipalita-

tea a demarat în ultimele 

luni construcţia a nu mai 

puţin de 13 parkinguri în 

cartiere şi în zona centrală. 

Este vorba, pe lângă parkin-

gurile Primăverii nr. 20 şi 

nr. 8, de parkingurile Hasdeu, 

Mogoşoaia, Trotuşului, Al-

bac, Azuga, Gheorghe Di-

ma, Sighişoarei, parkingul 

de la Oncologie, parkingul 

subteran din Piaţa Cipariu 

sau parkingul privat pe stra-

da Avram Iancu.

PARKING DE 8 MILIOANE DE EURO ÎN PIAŢA CIPARIU!

Noua investiţie a Primăriei Cluj-Napoca 
va aduce 350 de noi locuri de parcare
Primăria Cluj-Napoca încearcă să ţină ritmul cu creşterea masivă a flotei de maşini din oraş, 
iar pentru acest lucru a pregătit un nou parking de 8 milioane de euro.

Noul parking va fi unul subteran şi se va construi pe locul actualei parcări din Piaţa din Piaţa Cipariu

Primăria Cluj-Napoca 

doreşte amenajarea unui 

parking subteran în Piaţa 

Cipariu încă din 2017. 

Pentru a permite construc-

ţia parkingului, reprezen-

tanţii Episcopiei 

Greco-Catolice au impus 

câteva condiţii.

„În vederea soluţionării 

crizei locurilor de parcare cu 

care se confruntă municipiul 

Cluj-Napoca, în special în zo-

nele centrale, au fost dema-

rate discuţii cu reprezentan-

ţii Episcopiei Greco-Catolice 

în vederea identifi cării unei 

soluţii comune şi care să de-

servească interesele publice 

atât din perspectiva cultului 

religios, cât şi din perspecti-

va municipalităţii. Episcopia 

Greco-Catolică îşi precizează 

poziţia favorabilă în vederea 

realizării unui parking sub-

teran sub condiţia trecerii cu 

titlu gratuit în proprietatea 

arhiepiscopiei a terenului pe 

care este edifi cat lăcaşul de 

cult”, se precizează în pro-

iectul de hotărâre.

Primăria Cluj-Napoca deja 

a efectuat parcelarea terenului 

în suprafaţă de 14.000 mp. 

Acesta a fost dezmembrat în 

trei parcele: o parcelă în su-

prafaţă de 3300 mp corespun-

zătoare parkingului, o parcelă 

în suprafaţă de 7674 mp pen-

tru catedrală şi o parcelă în su-

prafaţă de 3026 mp aferentă 

circulaţiei publice.

„În cazul în care vor apă-

rea daune la construcţia cate-

dralei în timpul sau după exe-

cuţia parkingului subteran, Pri-

măria Cluj-Napoca va proce-

da la remedierea acestora în 

condiţiile în care o expertiză 

tehnică va concluziona că aces-

tea sunt datorate realizării sau 

exploatării parkingului. Primă-

ria va asigura minimum 10 lo-

curi de parcare cu titlu gratu-

it care vor deservi Catedrala 

Greco-Catolică. Primăria va 

avea ca sarcină identifi carea şi 

aprobarea unei soluţii tehnice 

care să asigure protejarea clă-

dirii catedralei şi să foloseas-

că tehnologii de execuţie care 

să nu afecteze lăcaşul de cult”, 

sunt doar câteva dintre condi-

ţiile impuse de reprezentanţii 

Bisericii pentru a permite con-

strucţia parkingului subteran.

Troc între Biserica Greco-Catolică 
şi Primăria Cluj pentru parking
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Sâmbătă, 16 noiembrie 

2019, se va desfăşura la 

Cluj-Napoca o nouă ediţie 

a Marşului Bicicliştilor 

Clujeni (a 146-a din seria 

lunară începută în sep-

tembrie 2007 în continua-

rea celei anuale începute 

de CCN în 1998).

Întâlnirea participanţilor va 

fi  în Piaţa Unirii, începând cu 

ora 10:45. Startul efectiv al 

marşului va fi  puţin după ora 

11:00, urmând să dureze cir-

ca o oră şi jumătate.

Este o nouă ocazie de întâl-

nire, cunoaştere şi pedalare în 

comun a bicicliştilor clujeni, dar 

mai ales o ocazie de a reamin-

ti autorităţilor locale, publicului 

şi presei de nevoia promovării 

utilizării bicicletei că mijloc co-

tidian de transport în oraş.

Participanţii îşi exprimă din 

nou îngrijorarea faţă de lipsa 

e progres în domeniul infra-

structurilor biciclistice, după 

o lungă stagnare fi ind relua-

tă realizarea de noi piste, dar 

tot cu grave defi cienţe calita-

tive, iar problemele la cele 

vechi nefi ind rezolvate, de la 

lăţimea insufi centa la lipsa de 

continuitate şi de spaţii late-

rale de siguranţă, de la pre-

zenţa diverselor obstacole la 

marcaje şi indicatoare rutiere 

lipsa, neclare sau greşit am-

plasate, ce pun în pericol bi-

cicliştii şi alţi participanţi la 

trafi cul rutier.

Marşul bicicliştilor, în weekend!

Municipiile Cluj-Napoca şi 

Timişoara sunt următoare-

le oraşe ţintă pentru servi-

ciul de închiriere de troti-

nete electrice Flow, anun-

ţă fondatorul companiei.

Fondatorul companiei Flow, 

serviciu de închiriere de tro-

tinete electrice, Bogdan Eno-

iu, este de părere că „trans-

portul în comun ar trebui să 

fi e gratuit în intervalul orar 

7:00 – 9:00 şi 17:00 – 20:00”. 

De asemenea, „ar trebui ta-

xate foarte mult maşinile com-

paniilor. Ce înseamnă să le 

dai la pachet? Păi 90% stau. 

O companie ar trebui să pu-

nă o maşină la dispoziţie pen-

tru mai mulţi angajaţi”, a spus 

managerul.

Bogdan Enoiu a investit în 

trotinete electrice 400.000 de 

euro şi urmează să măreas-

că investiţia la un milion de 

euro. Cluj-Napoca şi Timi-

şoara sunt alte oraşe ţintă 

pentru dezoltare.

Trotinete pe modelul 
bike-sharing

La Cluj a fost inaugurat ser-

viciul FLOW, închiriere de tro-

tinete electrice, pe modelul 

bike-sharing, printr-o aplica-

ţie pe care o poţi descărca de 

pe Android şi IoS.

Tariful este 2 lei pentru por-

nire şi 0,5 lei/minut. Utiliza-

torii care parchează trotineta 

în dockul de încărcare vor fi  

recompensaţi la fi nal cu 4 mi-

nute de free, banii de porni-

re fi ind, astfel, returnaţi în 

portofelul virtual.

Locaţiile primelor 3 dock-

uri din Cluj-Napoca sunt ur-

mătoarele: Bulevardul 21 De-

cembrie 1989, nr. 77, în in-

cinta The Offi ce, Strada Geor-

ge Bariţiu, Nr. 1, lângă sediul 

Banca Transilvania, în incin-

ta Parcului Rozelor, lângă ba-

za sportivă Winners.

„Ca să te plimbi prin oraş, 

duci cu tine o maşină de do-

uă tone. Aici vorbim de un 

vehicul de 4-5 kilograme, ca-

re nici măcar nu va fi  în gri-

ja persoanei. (...) Clujul are 

o problemă atipică faţă de Bu-

cureşti legat de adopţia bici-

cletelor sau trotinetelor. Este 

un oraş deluros, de exemplu 

să cobori de pe Calea Turzii 

este foarte uşor, dar când te 

întorci, e mai greu. Trotineta 

electrică este o soluţie viabi-

lă”, susţine Iulian Pădurariu, 

cofondator Flow.

Lipsa de reguli pentru 
trotinete duce la haos

În România, în momentul 

de faţă, lucrurile nu sunt cla-

re şi regulile cărora trebuie să 

te supui când alegi să circuli 

cu o trotinetă electrică nu sunt 

deloc transparente. Când ştii, 

ca stat, că e nevoie de o legi-

ferare în această privinţă?

Răspunsul ar trebui să fi e 

unul evident. Însă România, 

ca alte ţări de altfel, fi e nu 

a văzut acest lucru ca fi ind 

necesar, fi e are alte lucruri 

mai importante de care să se 

preocupe. Nu e nimic sur-

prinzător, mai ales dacă iei 

în considerare timpul extrem 

de lung de care statul român 

a avut nevoie pentru a ajun-

ge să reglementeze activita-

tea serviciilor de ridesharing, 

de exemplu.

Numai că, în cazul re-

spectiv, miza erau banii. De 

data aceasta, este vorba de 

siguranţă.

Asemenea regulamentului 

rutier, statele lumii au legi di-

ferite şi în ceea ce priveşte cir-

culaţia cu o trotinetă electri-

că. Totuşi, pentru că modali-

tatea de transport este una re-

lativ nouă, există state în ca-

re aceasta nu este reglemen-

tată sub nicio formă. Acesta 

este şi cazul României.

Aşadar, felul în care alege 

să circule cu trotineta electri-

că rămâne la latitudinea ce-

lui care o conduce, ceea ce ar 

putea avea consecinţe nega-

tive. În acest caz, ca în majo-

ritatea, cetăţeanului trebuie 

să-i faci bine cu forţa.

Trotinete pe trotuar 
sau pe şosea: un mister 
şi pentru autorităţi

Lipsa regulilor pe care 

conducătorii de trotinete elec-

trice ar trebui să le urmeze 

atunci când conduc aceste 

vehicule nu reprezintă o pro-

blemă doar pentru aceştia, 

ci şi pentru poliţişti, care nu 

ştiu nici ei cum să gestione-

ze situaţia.

Circulaţia pe trotineta elec-

trică este un mister total şi ni-

meni nu ştie pe unde ar tre-

bui acest tip de vehicul să 

meargă: pe trotuar sau pe ca-

rosabil? Pe de o parte, vehi-

culele electrice par a fi  mult 

prea rapide pentru a circula 

în siguranţă pe trotuar, prin-

tre pietoni.

Pe de altă parte, acestea nu 

ar fi  nici sufi cient de rapide 

pentru a putea participa la tra-

fi c pe carosabil, alături de ma-

şini, având în vedere faptul 

că viteza maximă pe care o 

pot atinge este de 25 de kilo-

metri pe oră.

Mai multe trotinete 
electrice de închiriat 
în Cluj-Napoca
O alternativă la maşină, dar fără reguli 
de circulaţie pe străzile din oraş
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Luna Amară a împlinit 

două decenii de existen-

ţă. Cei cinci membri se 

pregătesc acum să relan-

seze primul loc album, 

care să stârnească nostal-

gia în fanii lor, dar 

şi de un turneu prin ţară.

La sfâşitul anilor ’90, când 

România încă era extrem de 

bulversată, când oamenii nu 

aveau curajul să îşi spună 

punctul de vedere, doi tineri 

se întâlneau întâmplător într-o 

cofetărie. Din dragoste pentru 

muzică au început să discute 

şi aşa s-a născut cea mai apre-

ciată formaţie de muzică din 

Cluj-Napoca, Luna Amară. Cei 

doi tineri erau Nick Făgădar 

şi Mihnea Blidariu, care au 

rămas de la început împreu-

nă. Au fost şi alţii care au ve-

nit, au plecat, iar acum for-

maţia este alcătuită din ei doi, 

Sorin Moraru, Răzvan Ristea 

şi Andrei Boţan, iar împreu-

nă vor relansa primul lor al-

bum, „Asfalt”.

Doi tineri pasionaţi 
de muzică se întâlnesc 
într-o cofetărie

Drumul de 20 de ani a fost 

lung, uneori cu peripeţii, cu 

celebritate, cu cenzură, cu 

zâmbete şi prietenie şi, după 

cum ziceam, totul a început 

într-o cofetărie.

„În toamna anului 1999 eu 

şi Mihnea ne-am împrietenit 

la cofetăria părinţilor mei. Din 

când în când, seara, făceam 

câte un chef acolo, între prie-

teni. Aveam chitara acustică 

acolo, mai cântam şi într-o sea-

ră am vorbit cu Mihnea des-

pre piese, ne-am spus ideile şi 

ne-am decis să facem trupă. 

Mai aveam un prieten, Radu 

Cindrea, şi noi trei ne întâl-

neam seara la cofetărie. Am 

pus cap la cap mai multe pie-

se şi atunci era Balul Arhitec-

turii, un eveniment important 

cumva în Cluj. Nu erau atât 

de multe concerte a trupelor 

româneşti la vremea aceea. 

Aveam nişte prieteni la arhi-

tectură şi l-am chemat şi pe 

Claudiu Purcărin fi indcă aveam 

nevoie de o secţie ritmică. A-

ceea a fost prim cântare”, îşi 

aminteşte Nick Făgădar.

Astfel, ei s-au cunoscut în 

noiembrie, iar pe 11 decem-

brie au avut prima cântare, 

sub numele „The ideal cra-

sh”. Erau tineri, curajoşi, erau 

furioşi faţă de societatea în 

care trăiau şi faţă de sistemul 

de educaţie şi cel politic în 

general, aşa că au avut mul-

te de spus prin cântecele lor.

Concerte, celebritate 
şi cenzură

Deşi au trecut douăzeci de 

ani sunt tot tineri, tot veseli, 

tot îndrăgostiţi de muzică şi 

de formaţia lor. Îşi amintesc 

cu drag toate detaliile din ce-

le două decenii. Uneori le în-

curcă, dar îşi aminteşte altul.

„Noi suntem o trupă ghi-

duşă”, spune Mihnea Blidariu.

Ulterior, în trupă au venit 

şi Petre Găvrilă la tobe şi Ghe-

orghe Fărcaş la bass, iar la în-

ceputul anului 2000, în ianu-

arie, cântau în deschiderea 

unui concert al Adei Milea. 

La puţină vreme l-au cunos-

cut şi pe primul lor impresar, 

pe Richard Constantinidi, ca-

re i-a ajutat să cânte în faţa a 

peste 10.000 de oameni.

„Marea schimbare a venit 

când Vama Veche a concertat 

pe platoul Sălii Sporturilor. Ei 

aveau un proiect prin care în 

fi ecare oraş chemau o trupă 

de începători să cânte. Richard 

a fost la conferinţa de presă 

şi le-a dat un demo celor de 

la Vama, iar ei ne-au chemat 

să cântăm. Aveam 5 piese tra-

se atunci. Asta era în luna mai 

2000. A fost prima noastră 

mare ieşire în public. Erau 

peste 10.000 de oameni în pu-

blic atunci”, povesteşte Nick.

„Era lume până în staţie la 

tramvai, până la podul Gari-

baldi”, îl completează Mihnea.

Impresarul le-a sugerat să 

găsească un alt nume pentru 

formaţie, ceva românesc, ce-

va uşor de reţinut. Ideea a a-

părut tot în aceeaşi cofetărie.

„El ne-a sugerat să alegem 

un nume în limba română. 

Tot la veşnica cofetărie, timp 

de vreo trei săptămâni, am fă-

cut tot felul de liste şi într-o 

seară a venit Mihnea cu ide-

ea să ne spunem Luna Ama-

ră şi aşa a rămas”, spune Nick.

În toamna anului 2000, în 

septembrie, au cântat pentru 

prima oară ofi cial sub nume-

le de Luna Amară, nume ca-

re a rămas în sufl etele cluje-

nilor. La scurt timp aveau ne-

voie de un nou toboşar. Aşa 

a venit Răzvan Ristea.

„Eu am ţinut legătura cu 

Nick şi după liceu, am mai 

vorbit, dar ne-am întâlnit mai 

puţin. Am făcut amândoi li-

ceul la Şincai. Eram în clase 

paralele. Ştia că eu cânt la to-

be şi m-a contactat. Am mers, 

am dat probă şi cam asta a 

fost”, îşi aminteşte Răzvan.

Anul 2000 a fost unul plin 

de concerte. Din ce în ce mai 

multă lume auzea de Luna 

Amară. Atunci au cântat pen-

tru prima dată şi în afara Clu-

jului. Prima dată la Bucureşti, 

apoi la Craiova. Un an mai 

tarziu, Gheorghe Fărcaş s-a 

retras, iar în locul său a venit 

Sorin Moraru.

„Am pornit din postura de 

fan Luna Amară. Auzisem o 

melodie la radio şi era ceva 

ce nu mai auzisem în Româ-

nia şi am fost profund impre-

sionat, mai ales că prima da-

tă i-am auzit cântând live şi 

am murit de râs, fi indcă tru-

pa încă nu era bine închega-

tă. Erau în deschidere la Ada 

Milea şi era un fel de Phoe-

nix combinat cu Metallica si 

Beatles, dar în sensul rău. Nu 

am rămas cu nimic de la acel 

concert. Apoi când i-am au-

zit la radio nu mi-a venit să 

cred. Am mai mers ulterior 

la concert cu un prieten şi nu 

ne venea să credem cât de 

bine sunau. Eu atunci eram 

în altă trupă. Colegii se su-

părau că mergeam la concert 

la Luna Amară. În toamnă 

am cântat în deschidere la 

Iris cu formaţia din care fă-

ceam parte, au cântat şi ei şi 

atunci mi-au propus să merg 

la ei”, spune Sorin.

Primul album 
şi prima cenzură

În 2003, însă, au fost pen-

tru prima dată cenzuraţi.

„Era ceva eveniment, era 

cu mici, cu tot felul de tiri-

bombe şi am avut un discurs 

din acesta critic în care am 

zis că nu ni se părea nouă 

că despre asta este vorba în 

Europa şi ni se părea o ches-

tiune prea neaoşă. Am co-

mentat şi de faptul că gar-

durile erau prea departe de 

scenă, deci şi oamenii erau 

departe. Erau cel puţin 10 

metri între scenă şi public. 

Am început să cântăm pie-

sa Folclor şi am văzut orga-

nizatorul cum ne taie sune-

tul după prima strofă. A ve-

nit pe scenă şi ne-a spus că 

instigăm la violenţă pentru 

că le-am spus oamenilor să 

vină mai aproape”, a poves-

tit Mihnea.

În 2004 a apărut primul 

album, dar înregistrările au 

început în 2002.

„Albumul trebuie să apa-

ră. A fost tras în vreo 4 stu-

diouri, a fost o aventură to-

tală cu mijloacele financia-

re şi tehnice de la acea vre-

me. În momentul în care a 

apărut cântam atât de mult 

încât cam toată lumea ştia 

toate piesele de pe albumul 

acela. Cumva din start a fost 

ca un album de colecţie pen-

tru oamenii care ştiau pe de 

rost cam tot ce apăruse pe 

albumul acela. S-a vândut 

foarte bine. A fost un tur-

neu destul de lung şi eram 

una dintre puţinele trupe ca-

re facea critică socială, cri-

tică politică”, povestesc 

membrii formaţiei.

Cea mai recentă schimbare 

a avut loc odată cu venirea în 

formaţie a lui Andrei Boţan.

„Când a apărut Asfalt 

aveam 10 ani. Eram în liceu 

şi îl ascultam şi mă gândeam 

să îmi fac trupă, că începu-

sem de puţin timp să cânt la 

chitară şi ascultam Luna Ama-

ră. Până la urmă a plecat fos-

tul chitarist, au organizat au-

diţii, am mers, am cântat, am 

intrat”, explică Andrei.

Luna Amară va începe vi-

neri Turneul Aniversar, oca-

zie cu care vor relansa primul 

lor album.

Luna Amară, la 20 de ani de la înfiinţare
Una dintre cele mai apreciate trupe clujene a luat fiinţă într-o cofetărie

Una dintre cele mai apreciate trupe clujene, Luna Amară, a împlinit două decenii
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Turda şi 
Casa de Cultură Turda 
vă invită la spectacolul 
de operă NUNTA LUI FI-
GARO, de Wolfgang 
Amadeus Mozart pe un 
libret scris în limba ita-
liană de Lorenzo da Pon-
te, având ca inspiraţie 
comedia lui Pierre Ca-
ron de Beaumarchais – 
La folle journée ou Le 
mariage de Figaro.

Spectacolul este pus 
în scenă de orchestra, 
corul și ansamblul de 
balet OPERA VOX, cân-
tat integral în limba ita-
liană și titrat în limba 
română.

Regia artistică îi aparţine lui Emil Strugaru, conducerea 
muzicală este asigurată de Leonard Dumitriu, iar asisten-
ţa regie artistică de Szabo-V. Beata.

Personajele – Contele Almaviva, Contesa Almaviva, Su-
sanna, Figaro, Cherubino, Marcellina, Basilio, Don Curzi, 
Bartolo, Antonio, Barbarina, Cupidon – vor fi  interpretate 
de artiștii lirici care participă la Cursurile de tehnică și in-
terpretare vocală.

Evenimentul va avea loc în data de 22 noiembrie, ora 
19.00 la Teatrul Aureliu Manea, iar biletele sunt puse în 
vânzare la Casa de Cultură Turda.

Votul fi nal în cadrul 

Bugetării participative 

Cluj-Napoca, ediţia 2019, 

este pe ultima sută de 

metri. Toţi cei care locu-

iesc, muncesc sau studia-

ză în Cluj mai au la dispo-

ziţie patru zile pentru a-şi 

vota proiectul preferat.

Pe primul loc este proiec-

tul „Aer curat la Cluj” cu 283 

de voturi. Sebastian Farcaş, 

autorul proiectului, propune 

o abordare multilaterală pen-

tru un aer mai curat, tempe-

raturi mai scăzute şi o calita-

te mai bună a vieţii. Ce pre-

supune proiectul? Plantarea 

de copaci cât mai mari în tot 

oraşul, copaci inteligenţi pen-

tru purifi carea aerului acolo 

unde spaţiul nu permite al-

tfel, faţade verzi/pereţi verti-

cali pentru clădiri şi garduri 

vii între străzi şi trotuare.

Pe locul 2 se situează „Re-

amenajare Canalul Morii”. Pâ-

nă astăzi, proiectul a obţinut 

273 de voturi şi propune de-

mararea unui studiu de feza-

bilitate urmat de execuţia lu-

crării pentru readucerea sa la 

un stadiu decent pentru seco-

lul în care trăim.

Locul al 3-lea este ocupat 

de o aplicaţie „Scriporapp-Cu-

lori tactile pentru nevăză-

tori”. Acest proiect presupu-

ne crearea unei aplicaţii pen-

tru smartphone care cuprin-

de hărţile informative tacti-

le pentru clădirile importan-

te din municipiul Cluj-Napo-

ca, acestea fi ind identifi cate 

cu ajutorul Alfabetului Scri-

por-Codul Tactil al Culorilor 

pentru nevăzători.

Pe locul 4, cu 181 de voturi 

se afl ă „Marcaje treceri de pie-

toni pentru biciclete+semafoare 

pentru biciclete”. Cristina Ro-

man, autorul proiectului, expli-

că faptul că trecerile de pietoni 

semaforizate se pot implemen-

ta în paralel, în continuarea pis-

tei de biciclete cu un marcaj spe-

cial, pentru a nu mai fi  nevoie 

ca bicicliştii să coboare de pe 

bicicletă. Ce ar presupune pro-

iectul? “La trecerile de pietoni 

semaforizate se poate imple-

menta în paralel continuarea 

pistei de biciclete cu un marcaj 

special pentru a nu mai fi  ne-

voie ca bicicliştii să coboare de 

pe bicicletă. În cazul în care pen-

tru maşini există verde intermi-

tent, se poate pune un semafor 

pentru biciclişti”.

Ultimul proiect care a obţi-

nut peste 100 de puncte, respec-

tiv 134, este „Amenajare piste 

automodele”. Acest proiect pro-

pune reamenajarea unei piste 

pentru automodele off road.

Pe data de 17 noiembrie vom 

afl a care dintre ideile şi iniţia-

tivele clujenilor se vor transfor-

ma în realitate. Valoarea maxi-

mă a bugetului estimat pentru 

fi ecare proiect este de 150.000 

Euro (inclusiv TVA).

Cele mai votate proiecte 
la Bugetarea Participativă

Dan Tarcea, viceprimarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

a anunţat că în următorii 

ani vor fi  lucrări majore 

în cele mai importante 

zone verzi din întreg ora-

şul. Unul dintre primele 

proiecte este reamenaja-

rea Parcului 14 iulie 

din Grigorescu, despre 

care Monitorul de Cluj 

a scris în premieră în edi-

ţia de ieri, iar în următo-

rii ani sunt aşteptate alte 

investiţii importante.

„Suntem într-un proces 

clar de modernizare a par-

curilor şi spaţiilor verzi din 

întreg municipiul Cluj-Na-

poca. Estimarea noastră es-

te că vom investi peste 100 

de milioane de euro în ast-

fel de proiecte. Vorbim aici 

despre Parcul Caraghiale, 

Parcul Între Lacuri, Pădu-

rea Clujenilor, Parcul Est, 

Cetăţuie, Malurile Someşu-

lui sau Parcul 14 Iulie. Avem 

proiecte ca în fiecare an să 

amenajăm cel puţin un parc 

în fiecare cartier. La anul 

va veni rândul şi Parcului 

14 Iulie. Avem un spaţiu 

verde de aproximativ 5200 

de mp care va fi moderni-

zat pentru că nu arată de-

loc bine. În acest moment 

suntem în procesul de sem-

nare a contractului pentru 

studiul de fezabilitate pen-

tru că toate aceste moder-

nizări se fac cu autorizaţie 

de construire. Până la fina-

lul lui ianuarie 2020 trebu-

ie să fie finalizat studiul 

de fezabilitate după care 

vom trece la licitaţia de 

proiectare şi execuţie”, a 

spus Dan Tarcea.

În prezent, parcul 14 Iulie 

este plin de mizerii şi cu a-

parate de joacă ruginite. În 

urmă cu câţiva ani, Primăria 

a făcut minime investiţii în 

acest parc, în sensul în care 

a pus câteva leagăne noi, a-

parate de sport şi un foişor, 

apoi l-au lăsat în voia sorţii. 

Băncile sunt uzate şi murda-

re, toboganele mari şi hinte-

le sunt mâncate parţial de 

rugină, iarba e neîntreţinu-

tă. Pe lângă faptul că mobi-

lierul urban este într-o sta-

re proastă, parcul este şi po-

pulat cu boschetari.

Primăria Cluj-Napoca a 

atribuit, zilele trecute, fir-

mei Garden Center Grup SRL 

contractul privind proiecta-

rea şi realizarea documen-

tanţiei tehnico-economice – 

studiu de fezabilitate pen-

tru reabilitarea şi moderni-

zarea parcului 14 Iulie. Va-

loarea contractului se ridi-

că la 36.000 lei (aproape 

8.000 de euro). Banii vin de 

la bugetul local.

În toamna acestui an mu-

nicipalitatea a anunţat de-

mararea unor ample lucrări 

de modernizare la parcuri-

le Ştefan cel Mare şi Farmec, 

iar city-managerului Gheor-

ghe Şurubaru a confirmat 

deja că următoarele două 

parcuri pentru care se întoc-

meşte documentaţia de lici-

taţie în vederea atribuirii 

studiului de fezabilitate sunt 

Parcul Ion Luca Caragiale şi 

Parcul 14 Iulie.

În prezent, Parcul Ştefan 

cel Mare este un parc cu ar-

bori îmbătrâniţi, mobilier 

urban vechi (aparate de joa-

că pentru copii, bănci, co-

şuri de gunoi, gard metalic), 

care nu mai prezintă nicio 

estetică urbană. Moderniza-

rea parcului va costa 17,9 

milioane lei (3,8 milioane 

de euro), iar durata de rea-

lizare a investiţiei este de 

12 luni. Finanţarea se va fa-

ce din bugetul local.

Modernizarea Parcului 

Farmec costă municipalita-

tea peste 2,5 milioane lei. 

În prezent, Parcul Farmec 

este un parc cu arbori îm-

bătrâniţi, ramuri uscate, de-

bilitaţi şi înclinaţi, mobilier 

urban vechi (aparate de joa-

că pentru copii, bănci, me-

se cu pavilion etc.), care nu 

mai reprezintă nicio esteti-

că urbană. Investiţia care se 

doreşte a fi realizată are ca 

scop principal moderniza-

rea Parcului Farmec, un parc 

cu caracter de recreere şi 

promenadă pe marginea Ca-

nalului Morii.

100 de milioane de euro, 
în parcuri şi spaţii verzi la Cluj
Primăria Cluj-Napoca va investi în următorii ani 100 de milioane de euro 
în parcuri şi spaţii verzi

Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, a anunţat că în următorii ani vor fi  lucrări majore 
în cele mai importante zone verzi din întreg oraşul
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Tribunalul Alba a dispus 

încetarea temporară a 

executării lucrărilor la 

autostrada Sebeş – Turda 

la punctul de lucru Oarda 

de Jos, până la montarea 

în regim de urgenţă a 

unor panouri fonoabsor-

bante în zona unei case 

de către CNAIR şi fi rmele 

care construiesc drumul.

Potrivit informaţiilor posta-

te pe portalul Tribunalului Al-

ba, instanţa a admis, luni, ce-

rerea de ordonanţă preşedin-

ţială formulată de către o fa-

milie dintr-o suburbie a mu-

nicipiului Alba Iulia în contra-

dictoriu cu pârâtele Impresa 

Pizzarotti (Italia), CNAIR şi SC 

Pomponio Construcţii SRL.

„Obligă pârâtele să monte-

ze în regim de urgenţă pano-

uri fonoabsorbante şi să în-

deplinească măsurile pentru 

izolarea fonică a imobilului 

proprietatea reclamanţilor si-

tuat administrativ în Alba Iu-

lia, Oarda de Sus (...), – cu 

omologarea acestora conform 

normativelor în vigoare, ecra-

narea imobilului de şantierul 

organizat în imediata apropri-

ere a locuinţei reclamanţilor 

cu respectarea tuturor măsu-

rilor de protecţie impuse prin 

autorizaţia de construire, acor-

dul de mediu, studiu de im-

pact, contract de execuţie afe-

rente obiectivului de investi-

ţii Autostrada Sebeş – Turda 

Lotul 1 – punct de lucru Oar-

da de Sus – în zona imobilu-

lui proprietatea reclamanţi-

lor”, se arată în minută.

Decizia este „defi nitivă, 

provizorie şi executorie de în-

dată, fără somaţie şi fără tre-

cerea vreunui termen”.

Familia în cauză se con-

fruntă cu o situaţie absurdă. 

Astfel, în urma modifi cării 

planului urbanistic, linia de 

demarcaţie între intravilan şi 

extravilan străbate casa, care, 

odată ce construcţia autostră-

zii va fi  fi nalizată, se va găsi 

lângă pilonii unui pod.

„Suntem în extravilanul lo-

calităţii Oarda, dar nu suntem 

notaţi ca fi ind în extravilan la 

Cartea funciară şi la Taxe şi 

impozite. Am cerut un certi-

fi cat de urbanism, unde am 

constatat că din totalul de 

1.140 metri pătraţi 850 de me-

tri pătraţi sunt în extravilan 

şi 290 de metri pătraţi în in-

travilan. Linia aceea de de-

marcaţie trece prin construc-

ţie, prin camere”, a declarat, 

anul trecut, proprietara.

Familia a susţinut, în repe-

tate rânduri, că nu se respec-

tă acordul de mediu, existând 

atât un disconfort sonor, prin 

poluare fonică, cât şi mult praf 

din cauza lucrărilor.

Casa se afl ă practic pe Lo-

tul 1 al Autostrăzii Sebeş – 

Turda, care are o lungime de 

17 kilometri, de la intrarea pe 

autostradă în Sebeş până la 

Pârâul Iovului.

Lucrările pe şantierul Autostrăzii 
Sebeş – Turda au fost oprite de instanţă

Primarul municipiului 

Oradea, Ilie Bolojan 

aşteaptă de la noul Guvern 

să înceapă lucrările pentru 

electrifi carea liniei 

Cluj-Napoca – Episcopia 

Bihor. Acesta i-a transmis 

premierului Ludovic Orban 

că Alianţa Vestului „nu are 

efecte reale dacă nu există 

o conectare reală”. Edilul 

orădean nu doreşte neapă-

rat trenuri de mare viteză, 

ci trenuri „cu viteză nor-

mală”, adecvate secolului 

XXI, scrie clubferoviar.ro.

„Cu toate că sunt 450 mi-

lioane de euro la dispoziţie, 

nici azi nu avem studiul de 

fezabilitate aprobat, deşi au 

trecut patru ani (n.red. de la 

deschiderea liniei de fi nanţa-

re europeană) şi mai avem 

trei ani la dispoziţie. Dacă 

banii nu vor fi  consumaţi, 

sau vor fi  mutaţi pe altă axă, 

sau vor fi  pierduţi”, a decla-

rat Ilie Bolojan, trăgând un 

semnal de alarmă privind 

electrifi carea şi moderniza-

rea liniilor de cale ferată.

Calea ferată Cluj-Napoca – 

Episcopia Bihor, de pe Magis-

trala 300, are o lungime tota-

lă de 158 km, care este stră-

bătută de cel mai „rapid” tren 

al CFR Călători în 2 ore şi 42 

de minute. Pe anumite tron-

soane are linie dublă (Ora-

dea–Oşorhei, Telechiu–Aleşd 

şi Poieni–Huedin-Cluj-Napo-

ca), însă pe majoritatea tra-

seului este linie simplă. În de-

cembrie 2008, proiectul de du-

blare şi de electrifi care a în-

tregului tronson Cluj-Napoca 

– Oradea a fost trecut în pro-

gramul de guvernare al Gu-

vernului Boc, însă nu a fost 

pus în practică.

Linia ferată, blocată la 
studiul de fezabilitate

În 2016, CFR SA aloca su-

ma de 8,35 milioane de lei 

(fără TVA) pentru reactuali-

zarea studiului de fezabili-

tate privind electrifi carea şi 

reabilitarea liniei, potrivit 

unui anunţ de participare 

postat în Sistemul Electronic 

de Achiziţii Publice (SEAP). 

Anul trecut, conducerea CFR 

s-a hotărât să revină la ide-

ea realizării studiului de fe-

zabilitate pentru moderniza-

rea tronsonului de 158 km. 

Realizarea conexiunii cu tron-

soanele Coridorului IV 

pan-european, preluarea par-

ţială a trafi cului dinspre şi 

spre vestul Europei, dar şi 

asigurarea circulaţiei trenu-

rilor cu până la 120 km/h 

erau ambiţiile care sunau bi-

ne, cel puţin pe hârtie.

Costurile totale pentru li-

nia ferată Cluj-Napoca – Epi-

scopia Bihorului se ridicau la 

circa un miliard de euro, din 

care 228 milioane de euro ur-

mau să meargă pentru elec-

trifi carea liniei, în timp ce 643 

milioane de euro erau vizaţi 

pentru modernizarea, respec-

tiv dublarea liniei ferate. Cu 

toate acestea, în urma unor 

întâlniri cu reprezentanţii Co-

misiei Europene, compania de 

stat CFR SA a dat-o la întors, 

hotărând să revizuiască stu-

diul de fezabilitate pentru elec-

trifi carea tronsonului. Reabi-

litarea la viteza de proiectare 

a liniei avea ca perioadă de 

implementare intervalul 

2021-2030.

Bani „de o bere” 
de la Guvern

Deşi au crescut sumele alo-

cate de Guvern pentru între-

ţinerea infrastructurii ferovi-

are publice, de la 1,04 miliar-

de de lei în 2018, la 1,41 mi-

liarde de lei, potrivit Bugetu-

lui pe anul 2019, multe pro-

iecte feroviare „s-au bucurat” 

de sume infi me luând în con-

siderare valoarea investiţiilor. 

Astfel, bugetul propus de Mi-

nisterul Transporturilor în mar-

tie în vederea proiectului de 

electrifi care a liniei de cale fe-

rată între Cluj-Napoca şi Epi-

scopia Bihor era cu mult mai 

mic decât ar fi  fost necesar.

„Bugetul ministerului in-

clude în acest sens (Fondul 

European Dezvoltare Regio-

nală) 684.000 de lei pentru 

electrifi carea Cluj-Napoca – 

Oradea – Episcopia Bihor, 

sumă mică raportat la valoa-

rea totală necesară a acestui 

proiect, de 10 milioane de 

lei”, se arăta într-o analiză 

realizată de Club Feroviar. 

Aceştia acuzau Guvernul 

Dăncilă de rea-intenţie, punc-

tând faptul că, în spatele 

multor rectifi cări bugetare ce 

se preconizau, „se ascund 

anumite interese”.

ALIANŢA VESTULUI TRAGE DE MÂNECĂ GUVERNUL ORBAN

Petiţie pentru electrificarea liniei 
Cluj-Napoca – Episcopia Bihor
Odată cu instalarea noului Guvern condus de liderul PNL Ludovic Orban, 
Alianţa Vestului, formată din primăriile conduse de liberalii 
din Cluj-Napoca, Arad, Oradea şi Timişoara speră la o „conectare reală”.

Calea ferată Cluj-Napoca – Episcopia Bihor, de pe Magistrala 300, are o lungime totală de 158 km
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(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per 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 86.000 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.

¤ Vând ap. 2 camere + grădină 
(aprox 3 ari/garaj/apă + canali-
zare) în Dej, central. Informaţii 
la tel. 0064212647271.

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 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, 
judeţul Botoșani, cu multe 
auxiliare pe lângă casă. Pen-

tru informaţii suplimentare și 
alte detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

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

TERENURI

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ 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/APARTAMENTE

¤ Pentru perioadă lungă, persoa-
nă statornică, dau în chirie ap. cu 
2 camere, zona Piaţa Flora, cart. 
Mănăștur. Preţ negociabil + ga-
ranţie. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (5.7)

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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

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

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

¤ 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. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Hotel – Restaurant Schmau-
semühle din Germania

angajează:
• bucătar

• ajutor bucătar

• cameristă

• ospătar

Se oferă cazare!!!

Mai multe detalii pe email: in-
fo@schmausemuehle.de sau la 
tel. 0049-1516-3758966, 
0049-6745-270, persoana de 
contact Zoltan.

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în 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.

SERVICII

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-

maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

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

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

AUTO-MOTO

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. 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 hotă electrică, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (5.7)

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
preţ negociabil. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0741-028813. (5.7)

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (5.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gătiti și încălzit, preţ 
150 RON. pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (7.9)

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

MOBILIER

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ 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 â 205 cm, L â 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.

DIVERSE

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

¤ Vând centrală ELECTROLUX pen-
tru încălzit apă, în stare de funcţio-
nare, preţ foarte bun. Pentru in-
formaţii sunaţi la 0749-974302.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

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

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 

RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (21.40)

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare, timbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra frate, 
lego, vederi vechi, statuete sau scu-
le, cum ar fi  mașina de găurit, fl ex. 
Relaţii la tel. 0749-974302 (1.5)

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunaţi la telefon 
0786-603497.

PIERDERI

¤ Jolidon Import Export SRL CUI 
3685073 pierdut certifi catul 
constatator nr. 
11148/28.02.2011 pentru se-
diul secundar din Sat Florești, 
Comuna Florești, str. DN1, E60, 
Avram Iancu nr. 492-500, Com-
plex Comercial Polus Center, 
jud. Cluj (Magazin Falla Collecti-
on). Se declară nul.

¤ MBS RED INVEST SRL, C.U.I. 
RO30350075, J12/1694/2012, 
pierdut CERTIFICAT CONSTATA-
TOR de la ONRC. Se declară nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
pentru înfi inţarea punctului de 
lucru, aparţinând societăţii AME 
PRO AGENCY S.R.L,. emis la da-
ta de 14.06.2019, de către Ofi -
ciul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj. Îl de-
clarăm nul.

CITAȚII

Numiții Varga Janos, Varga Cata, Varga Kiso, Varga Ilona măritată 
Fazekas Kudor, Varga Cati măritata Kis Bandi istvan, Varga Iuon, 
Varga Iuon lui Zsandor, Varga Kiso lui Zsandor, Varga Ilona soția lui 
Fazakas Kudor Janos, Varga Kiso soția lui Nagy Pali Janos, Varga 
Cata măritată Kalman Pala Istvan, Kalman Pali Istvan și Racz Elena 
măritată Tarkanyi Ioan, Ratiu Elena măritată Tarkanyi Ioan, Kalo 
Kalman Ileana măritată Gal Stefan, Sotia lui Kalman Marton născu-
tă Racz Ilona, Sotia lui Kalman Nagy Marton născută Fazekas 
Kata,Tarkanyi Janos și Tarkanyi Istvan, toți cu domiciliul necunoscut, 
sunt citați la Judecătoria Huedin, sala 4, ora 10,00 , în data de 
30.01.2020, în dosar civil nr. 236/242/2013, în proces cu Tarkanyi 
Francisc, pentru întabulare drept de proprietate.

PERDERI
Societatea ROMASIR BROKER S.R.L. declară nule următoarele 
documente:
• Polițe EUROINS S.A. – MD 0000013861–0000013863; MD 
0000013876–000001380
• Chitanțe EUROINS S.A. – AST 000171111 - 20; AST 0001703231 – 40
• Polițe UNIQA S.A. – ACL 220747 – 1 buc; ASL 357301– 357305 – 5 
buc; CASCO 661949–661950 – 2 buc;  INTEEGR. INCR 231093-231097 
– 5 buc
• Voucher – 101401 – 1 buc
• Chitanțier AG 9595381-9595390 – 10 buc; Chitanțier AG 9599801-
9599810 – 10 buc
• Cerere chestionar ACL 209441 – 1 buc
Se declară nule.
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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

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SEVILLE 
S.R.L. având Sediul Social în Cluj-Napoca, str. Republicii 
nr. 33, anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: 5510 Hoteluri şi 
alte facilităţi de cazare similare, din Mun. Cluj-Napoca, 
str. Republicii nr. 33, jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
Luni-Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 
5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al Sawa S.A. (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 
79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea 
civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
activelor constând în:

 Echipamente tehnologice, mijloace de transport, 
utilaje construcţii, obiecte de inventar – preţ total de 
strigare 1,069,025.40 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 21.11.2019, ora 14:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 28.11.2019, ora 14:00; 
05.12.2019, ora 14:00, respectiv în data de 12.12.2019, 
ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe 
e-mail: offi ce@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.         C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator   Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca organizează

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:
- 1 posturi asistent medical generalist debutant S

- 1 post asistent medical principal S
- 1 post asistent medical generalist principal PL

- 1 post asistent medical generalist PL
- 1 post infi rmier debutant

- 2 posturi infi rmier
- 3 posturi îngrijitoare

Proba scrisă va avea loc în data de 04.12.2019, ora 
11.00, str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, 
Sala albastră etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 10.12.2019, ora 11.00, la 
sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5, Sala de ședinţe etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:

- pentru posturile de asistent medical generalist debutant S
- diplomă de licenţă sau de absolvire învăţământ superior.

- pentru posturile de asistent medical generalist principal S
- diplomă de licenţă sau de absolvire a învăţământului superior;
- 5 ani vechime ca asistent medical generalist;
- adeverinţă grad principal.

- pentru posturile de asistent medical generalist principal PL
- studii – diplomă de școală sanitară postliceală;
- 5 ani vechime ca asistent medical generalist;
- adeverinţă grad principal.

- pentru posturile de asistent medical generalist PL
- studii – diplomă de școală sanitară postliceală;
- 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

- pentru posturile de infi rmier
- școală generală;
- curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infi rmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală 
resurse umane și certifi care;

- 6 luni vechime în activitate.

- pentru posturile de: îngrijitoare și infi rmier debutant
- școala generală.

Data limită de depunere a dosarelor: 21.11.2019, ora 15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca organizează

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 9 posturi infi rmier

- 7 posturi brancardier
Proba scrisă va avea loc în data de 05.12.2019, ora 

11.00, str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, 
Sala albastră etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 09.12.2019, ora 11.00, la 
sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5, Sala de ședinţe etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:

- pentru posturile de infi rmier
- școală generală
- curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infi rmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală 
resurse umane și certifi care

- 6 luni vechime în activitate.

- pentru posturile de brancardier
- școala generală.

Data limită de depunere a dosarelor: 27.11.2019, ora 15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.
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Tifan şi Coţ, 
pe podium 
la Cupa României
Sala Sporturilor din comuna 
Putna a programat la sfârșitul 
săptămânii trecute, 8-10 no-
iembrie, Cupa României la lup-
te libere, lupte greco-romane și 
lupte feminine pentru juniori.
De la secţia de lupte a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj au 
participat trei sportivi, însoţiţi 
de antrenorul Aurel Șuteu. 
Luptătorul Tyfan Istvan a cucerit 
medalia de argint la categoria 
74 kg, iar Sebastian Coţ și-a tre-
cut în palmares medalia de 
bronz a categoriei 92 kg.

Trei medalii 
la finala 
de la Miercurea Ciuc
Ediţia 2019 a fi nalei 
Campionatului Naţional de înot 
în bazin scurt 25 de m la seni-
ori, tineret și juniori s-a desfă-
șurat în perioada 7 – 10 no-
iembrie la Miercurea Ciuc.
La competiţie, CS Universitatea 
Cluj a fost reprezentată de șase 
sportivi, care au obţinut trei 
medalii, dintre care una de aur 
și două de argint.
Junioara Nicole Vișan a cucerit 
aurul probei de 100 m fl uture 
și o medalie de argint la 50 m 
fl uture, iar Andrei Șimon a de-
venit vicecampion naţional la 
proba 200 m fl uture seniori.

Orasto va arbitra 
România Suedia
Italianul Daniele Orsato va ar-
bitra meciul România – Suedia, 
din etapa a noua a Grupei F a 
preliminariilor Campionatului 
European din 2020. Centralul 
care la sfârșitul lunii va împlini 
44 de ani este un obișnuit al 
partidelor cu români și va veni 
pentru a treia oară pe Arena 
Naţională din București.
Partida România – Suedia, din 
preliminariile Euro 2020, va fi  
condusă de o brigadă de arbitri 
din Italia, avându-l la centru pe 
renumitul Daniele Orsato, care 
în vară a fost rezervă la fi nala 
Europa League. Acesta va fi  
ajutat de asistenţii Lorenzo 
Manganelli și Fabiano Pretti, 
iar rezervă va fi  Michael Fabbri. 
Observator de arbitri va fi  slo-
vacul Marian Ruzbarsky.
Daniele Orsato este arbitru 
FIFA din 2010, iar în cariera a 
arbitrat următoarele meciuri: 
Dinamo – Rapid 1-0 în finala 
Cupei României din 2012 pe 
Arena Naţională, Manchester 
United – CFR Cluj 0-1 în 2012, 
în faza grupelor Champions 
League, Petrolul Ploiești – 
Dinamo Zagreb 1-3 în 2014, 
în play-off-ul Europa League, 
și FCSB – Manchester City 0-5 
în 2016, în play-off-ul 
Champions League.
În acest sezon, Daniele 
Orsato a arbitrat două me-
ciuri din faza grupelor 
Champions League în care 
au fost implicaţi jucători ro-
mâni: Galatasaray Istanbul – 
Real Madrid 0-1 cu Florin 
Andone pe teren și FC 
Valencia – Ajax Amsterdam 
0-3 cu Răzvan Marin pe ban-
ca de rezerve. Italianul este 
cunoscut ca un arbitru care 
lasă jocul mai liber, el având 
o medie de sub două carto-
nașe galbene pe meci la în-
tâlnirile internaţionale.

Pe scurt

Universitatea Cluj 

primeşte vizita celor 

de la Concordia Chiajna 

în etapa cu numărul 17 

din Liga a 2-a.

Trupa pregătită de Adri-

an Falub va juca un meci 

extrem de important în ve-

derea menţinerii în prima 

ligă împotriva celor de la 

Concordia Chiajna. Cele do-

uă echipe erau considerate 

două dintre favorite promo-

varea în Liga 1, dar la ju-

mătatea sezonului se află 

în partea inferioară a cla-

samentului.

Universitatea Cluj ocupă 

locul 14 cu 18 puncte adu-

nate în 15 partide, în timp 

ce trupa ilfoveană este pe 

locul 13 cu un punct în plus 

şi un meci mai puţin dispu-

tat. Chiajna este una dintre 

cele mai în formă echipe din 

eşalonul secund în acest mo-

ment reuşind trei victorii în 

ultimele cinci meciuri.

„U” a remizat runda pre-

cedentă pe terenul celor de 

la Rapid, 1-1, într-un meci în 

care Dorin Goga a adus ega-

larea pe fi nal. Lotul echipei 

lui Falub a fost cutremurat de 

un incident la plecarea de la 

Bucureşti, atunci când Geor-

ge Florescu a întârziat la re-

uniunea lotului şi a decis să 

nu mai facă deplasarea.

„Sunt mai multe cumula-

te în timp, deci nu a fost vor-

ba despre vreo problemă gra-

vă petrecută acum, din punc-

tul meu de vedere. Nici nu 

m-am certat cu nimeni, deci 

nu a fost niciun fel de scan-

dal. N-a fost niciun schimb 

de replici dure, deci totul a 

fost, aşa, foarte paşnic. Nici 

nu ne-am certat, nici nu ne-am 

înjurat. Aşa am decis că e mai 

bine, să rămân acasă meciul 

ăsta. Chiar şi Daniel (n.r. – 

Daniel Stanciu, director exe-

cutiv la „U” Cluj) m-a sunat 

şi m-a întrebat ce s-a întâm-

plat şi exact asta i-am spus: 

«Băi, frate, nu s-a întâmplat 

nimic grav, ieşit din comun.» 

Acum o să vedem, o să luăm 

o decizie”, a spus, pentru Li-

ga2.ro, George Florescu.

Derby la retrogradare pentru „U”! 
Chiajna vine pe Cluj Arena

Dan Petrescu, antrenorul 

celor de la CFR Cluj, este 

dorit de ultima clasată 

din Premier League 

Rusia, FC Soci.

Soci nu este primul club din 

Rusia a cărui conducere s-a gân-

dit la Petrescu. Luna trecută, Di-

namo Moscova a intenţionat 

să-l readucă pe banca tehnică, 

în locul lui Dmitri Hohlov, dar 

a decis până la urmă să mear-

gă pe mâna antrenorului echi-

pei de tineret Kirill Novikov. Şi 

tot în momentul în care era la 

retrogradare, pe penultimul loc, 

15. Noul antrenor al moscoviţi-

lor a început excelent şi este de-

ja pe locul 11 în clasament.

Soci, ultima clasată, cu 13 

puncte, în 16 etape, este intere-

sată de Petrescu pentru a-i lua 

locul lui Alexander Tocilin. In-

formaţia privind-ul pe Petrescu 

a apărut după ce presa rusă a 

scris că Tocilin ar fi  demisionat 

după înfrângerea suferită, la 2 

noiembrie, pe teren propriu, cu 

Tambov, dar conducerea clubu-

lui a refuzat să i-o accepte. To-

cilin a negat că ar fi  demisio-

nat: „Nu am ce să comentez 

pentru că nu am demisionat”.

Dar acesta va mai rămâne 

la Soci cel mult până la fi na-

lul anului, au scris jurnaliştii 

ruşi. Impresarul lui Petrescu, 

Nicolae Pîrnău, a declarat că 

tehnicianul român nu a fost 

contactat până în prezent, dar 

nici nu a negat zvonurile a-

părute în presa rusă:

„Până acum nu au fost con-

tacte. Petrescu face o treabă 

bună la Cluj, atât în campio-

nat, cât şi în Europa League. 

Dar orice propunere venită din 

Rusia va fi  analizată cu aten-

ţie. Dan a spus că i-ar plăcea 

să revină în Rusia şi să câşti-

ge trofee. De ce nu la Soci? Da-

că va fi  dorit, cu siguranţă va 

lua în considerare această po-

sibilitate. Dar, repet, nu au exis-

tat contacte până acum”, 

a declarat Pîrnău.

Petrescu, ademenit 
de banii ruşilor! 

Trupa pregătită de Mihai 

Silvăşan şi Dusko 

Vujosevic este în faţa unui 

meci extrem de important 

în vederea califi cării 

mai departe. Ardelenii 

au câştigat două partide 

şi au pierdut cu Enisey 

Krasnoyarsk în Grupa G 

din FIBA Europe Cup.

Clujenii au arătat un bas-

chet de înaltă calitate şi plea-

că cu prima şansă împotri-

va celor de la Sodertalje 

Kings. U-BT Cluj a controlat 

întreagă partidă disputată pe 

terenul campioanei Suediei 

şi avea să se impună cu 86-80. 

Suedezii au o singură victo-

rie în grupa din FIBA Euro-

pe Cup în faţa celor de la 

Balkan Botevgraad, 93-83, în 

timp ce în partida cu Enisey 

au pierdut 99-78.

Dusko Vujosevic, antre-

norul coordonator al celor 

de la U-Banca Transilvania 

Cluj, a vorbit despre meciul 

cu Sodertalje:

„În primul rând, cred că 

pentru noi este foarte impor-

tant că participăm în astfel 

de competiţii. Ne gândim 

mai departe de faza grupe-

lor, dar cred că pentru echi-

pa noastră cel mai important 

e să construim şi o echipă 

care să producă jucători de 

viitor. La tragerea la sorţi nu 

am prea avut noroc pentru 

că am picat cu Enisey, o echi-

pă cu un buget mare. În plus, 

avem şi un drum lung până 

în Rusia care ne consumă 

multă energie. Ruşii au com-

plicat mult grupa noastră, 

după ce la deplasarea cu Bo-

tev au mers fără cei mai buni 

doi jucători şi au pierdut. 

Trebuie să fi m foarte atenţi 

şi focusaţi pe meciul cu So-

dertalje pentru că ei au reu-

şit să bată Botev. Au 3-4 ju-

cători buni care au calitate 

individuală şi pot ieşi în evi-

denţă uşor. Dacă vrem să tre-

cem mai departe, trebuie să 

facem un meci bun şi să fi m 

focusaţi pe acest joc”, a de-

clarat tehnicianul U-BT Cluj.

Dusko Vujosevic a vorbit 

despre importanţa jocului cu 

Sodertalje, precum şi despre 

un posibil parcurs lung pe ca-

re l-ar putea avea echipa în 

FIBA Europe Cup.

„Până la urmă în Cluj vi-

ne campioana Suediei şi cred 

că nu există nici un adver-

sar pe care îl poţi bate da-

că nu joci la capacitate ma-

ximă. Pe lângă asta, noi vrem 

să readucem oamenii lângă 

echipă pentru că vrem să 

readucem entuziasmul din 

alte vremuri. Dacă vom ju-

ca bine, vom putea readuce 

public la sală. Nu ne gân-

dim să câştigăm FIBA Euro-

pe Cup, dar de fiecare dată 

când antrenez mă gândesc 

la cele mai înalte obiective. 

Prima dată vrem să trecem 

de faza grupelor după care 

vom vedea. Una dintre echi-

pele favorite este chiar Eni-

sey, echipă din grupa noas-

tră, dar nu întotdeauna câş-

tigă banii.Principalul obiec-

tiv este să câştigăm campi-

onatul României, dar va fi 

destul de greu pentru că 

pierdem multă energie şi 

timp în deplasările din FI-

BA Europe Cup. Ne-am asu-

mat acest risc şi suntem pre-

gătiţi. Sper ca în viitor să 

putem să concurăm la un 

nivel şi mai înalt”, a com-

pletat Vujosevic.

Fanii îşi pot achiziţiona 

bilete online, dar şi de la ca-

sieria BT Arena:

¤ 10 lei online

¤ 12 lei la casa de bilete 

din BTarena

¤ 50% reducere pentru 

elevi (copii de la 6 ani), stu-

denţi şi pensionari. Oferta es-

te valabilă doar la achiziţio-

narea biletelor de la casieria 

bilete.ro din incinta BTarena;

¤ Gratuitate pentru copiii 

cu vârsta de până la 6 ani, fă-

ră a fi  asigurat locul pe scaun;

¤ Gratuitate pentru per-

soane cu dizabilităţi: abo-

namentele se pot ridica de 

la casa de bilete în baza căr-

ţii de identitate şi a certifi-

catului de handicap.

Meci european în BT Arena!
U-BT primește vizita campioanei Suediei
U-Banca Transilvania Cluj va juca miercuri, de la ora 19:00, în fața celor de la Sodertalje Kings, 
într-un meci care se va disputa în Sala Polivalentă BT Arena

Jucătorii de la U-Banca Transilvania Cluj în FIBA Europe Cup în sezonul 2019-2020


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

