
Clujul se 
topeşte la 

30 
de grade 

Celsius

VINERI

28
0
C

SÂMBĂTĂ

28
0
C

DUMINICĂ

29
0
C

M
ET

EO 1  = 4.7227   LEI

1  =4.1833   LEI

100  = 1.4656 LEI

D
et

al
ii 

în
 p

ag
in

a 
2

Alte evenimente în pagina 2

VA
LU

TE

CA
LE

N
D

A
R

Cine îi va lua locul lui Ioan Aurel Pop la rectoratul UBB?
Universităţile încep procesul 

de alegere a rectorilor. Daniel 
David, prorector pe cercetare al 
Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, a declarat că este 
posibil să candideze.

Întrebat dacă ia în calcul 
să candideze la poziţia de 
rector al UBB, Daniel David 
a răspuns:

“Da, e posibil să candidez. 
Dar dacă posibilitatea se va 
transforma în probabilitate vom 
vedea în toamnă, pentru că vom 
vedea dacă există o deschidere 
a colegilor către ceea ce propun 
eu pentru universitate şi, în 

toamnă, o să spun clar dacă can-
didez sau nu”.

În prezent, UBB este condu-
să de Ioan Aurel Pop, care şi-a 
menţinut funcţia de rector după 
ce a fost ales preşedinte al Aca-
demiei Române, în aprilie 2018. 
Pop este acum la fi nalul celui 
de-al doilea mandat de rector.

Ioan Aurel Pop şi-a expri-
mat speranţa ca, după înche-
ierea mandatului de rector al 
Universităţii „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca, să se poată 
concentra, alături de colegii 
săi, în buna funcţionare a Aca-
demiei Române.

„Am convingerea că, dacă 
toţi românii ar face de-a lungul 
vieţii ceea ce ştiu mai bine în 
funcţie de pregătirea lor, ne-ar 
merge mult mai bine tuturor şi, 
implicit, i-ar merge mai bine ţă-
rii. Nădăjduiesc ca, ajutat în 
continuare de Consiliul de Ad-
ministraţie şi de Senatul Univer-
sităţii Babeş-Bolyai, să-mi închei 
cu bine, peste câteva luni, man-
datul de rector şi să mă pot con-
centra, alături de colegii mei, în 
buna funcţionare a celei mai im-
portante instituţii de consacra-
re a valorilor intelectuale şi de 
cercetare şi creaţie din ţară – 

Academia Română”, dezvăluie 
Ioan-Aurel Pop.

Daniel David este profesor de 
psihologie clinică şi psihotera-
pie (ştiinţe cognitive clinice) la 
Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca (UBB), director al 
Departamentului de Psihologie 
Clinică şi Psihoterapie din ca-
drul Universităţii Babeş-Bolyai 
şi a fost vicepreşedintele Comi-
siei Prezidenţiale pentru elabo-
rarea şi analiza politicilor în do-
meniile educaţiei şi cercetării, 
comisie condusă de Mircea Mi-
clea şi al cărui proiect a stat la 
baza legii educaţiei 1/2011.

„Desenează mi un teatru“
Vineri, ora 18:30 – 20:30
Teatrul de Păpuşi „Puck“ 

Marin Sorescu: Iona
Duminică, ora 20.00

Teatrul Maghiar de stat
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Emil Boc: „Toți primarii 
trebuie să fie verzi”

Nasra îi cere lui Tișe 
să se „sinucidă” politic

Ultimatum pentru 
Autostrada Sebeș-Turda

Emil Boc a prezentat modelul de transport electric al 
Clujului ş i solutiile de smart city aplicate î n vederea 
creş terii calită ţ ii vieţ ii.  Pagina 4

Horia Nasra, șeful PSD Cluj, îi cere șeful PNL Cluj 
să își facă „seppuku politic”, potrivit unei postări 
pe contul personal de Facebook. Pagina 5

Ministrul Transporturilor e nemulţumit de progresul 
de pe lotul 2 al Autostrăzii A10 Sebeş-Turda și amenință 
cu rezilierea contractului. Pagina 5

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Ștrandul s-a mutat în Piața Unirii

Contract monstruos: peste 160 milioane de euro 
pentru ridicarea gunoaielor din județul Cluj
Clujul se pregăteşte de o licitaţie fabuloasă pentru atribuirea pe 10 ani a serviciului de ridicare a gunoaielor 
din județ. Singurul impediment: nefinalizarea Centrului de Deşeuri. Pagina 3

Toropiţi de căldură, clujenii 
au găsit alternative de a se răcori 
în buricul târgului: au transformat 
fântâna din Piaţa Unirii 
într-un veritabil „ştrand”. 
Se bălăcesc cu o adevărată 
plăcere sub jeturile 
de apă, sub privirile 
amuzate ale părinţilor 
şi trecătorilor. 
Câteodată, nici 
adulţii nu se sfiesc, 
se descalţă şi aleargă 
cot la cot cu copiii 
prin apa rece.
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

14 iunie

1818: S-a născut scriitorul și 
omul politic Vasile Alecsandri, 
membru fondator al Societăţii 
Academice Române. (o altă 
dată acreditată este 21 iul. 
1821) (m. 22 aug. 1890)

1920: A murit fi losoful și soci-
ologul german Max Weber, 
cunoscut prin lucrarea sa 
'Etica protestantă și spiritul 
capitalismului'

15 iunie

1667: A fost realizată, cu suc-
ces, de către Jean-Baptiste 
Denis (1640-1704), medicul 
personal al regelui Franţei, 
Ludovic al XIV-lea, prima 
transfuzie de sânge

2003: Armata americană a 
lansat operaţiunea militară 
cu numele de cod 
'Scorpionul deșertului', în 
nordul și nord-estul Irakului, 
împotriva grupărilor loiale 
fostului regim al lui Saddam 
Hussein. 

16 iunie

1873: A murit Andrei Șaguna, 
îndrumător cultural, scriitor bi-
sericesc și memorialist

1921: A fost creată Societatea 
'Orient Radio' (Rador) S.A.R., 
agenţie telegrafi că de presă, 
predecesoarea Agenţiei 
Române de Presă 'Agerpres'

1947: S-a născut prozatorul 
Ștefan Agopian
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţie de Bonsai
10 iunie – 16 iunie 2019
Grădina Botanică „Alexandru 
Borza” Cluj-Napoca
În perioada 10 – 16 iunie 2019 
va avea loc expoziţia de bonsai a 
Grădinii Botanice. Evenimentul va 
avea loc în incinta Serelor Mici (în 
apropierea Grădinii Japoneze) şi 
va putea fi  vizitat zilnic între orele 
10-18, fără taxă suplimentară, 
doar pe baza biletului de intrare în 
grădina botanică.
Denumirea de bonsai vine din ja-
poneză şi se referă la arta de a 
creşte o plantă, sau un grup de 
plante intr-un ghiveci („bon“ â ba-
zin, ghiveci şi „sai“â a planta). 
Istoria bonsaiului este una veche 
(peste 1500-2000 de ani) şi plea-
că din China unde erau cunoscuţi 
sub denumirea de penjing. În ulti-
mii 50 de ani aceşti copaci minia-
turali au devenit foarte populari în 
întreaga lume şi nu găsim ţară în 
care oamenii să nu fi e interesaţi 
de arta cultivării bonsaiului.
Exemplarele ce vor putea fi  admi-
rate la expoziţie au vârste cuprinse 
între 7 şi 26 de ani, obţinuţi din 
butaşi şi seminţe, în Gradina 
Botanică „Al. Borza“ din 
Cluj-Napoca.

O seară în atelierul 
părinţilor mei
Expoziţie: 3-21 iunie
Institut Français de Cluj
Expoziţia propune o refl ecţie a-
supra transmiterii imaginarului 
într-o familie de artişti: cuplul 
Maria Manolescu-Romelo 
Pervolovici şi copiii lor, un arhi-
tect urbanist şi o regizoare, reu-
niţi sub numele Grupul 
2META+. Proiectul porneşte de 
la fi lmul omonim al Evei 
Pervolovici, în care aceasta se 
foloseşte de mijloacele autobio-
grafi cului pentru a explora prac-
ticile picturale ale părinţilor ei 
şi, în egală măsură, rolul moş-
ternirii artistice în formarea lu-
mii ei interioare şi conturarea 
stilului cinematografi c. „O seară 
în atelierul părinţilor mei“ devi-
ne astfel povestea formării ar-
tistice a unei regizoare.

VINERI

Spectacol „Desenează-mi 
un teatru“
Teatrul de Păpuși ”Puck” din 
Cluj-Napoca
18:30 – 20:30
Un spectacol de teatru cu o parte 
din trupa noastră, „Cavalerii 
Rătăcitori“, alcătuită din tineri ac-
tori români, elevii Liceului „Timotei 
Cipariu“, din Bucureşti .
Acest spectacol va fi  construit 
caleidoscopic, coagulând mai 
multe fragmente din reperto-

riul nostru de autori în jurul lui 
Molière şi Shakespeare şi din 
piese cum ar fi  Doctor fără voie 
sau Visul unei nopţi de vară.
Surpriza replicilor în limba france-
ză (cerută de echipa franceză) se 
va amesteca uneori cu textul jucat 
în limba română, tonifi ant.
Spectacolul teatral va fi  însoţit 
de extrase video ale spectacole-
lor sau ale momentelor de re-
petiţie a pieselor de teatru rea-
lizate de elevi pe parcursul a 
mai multor ani

SÂMBĂTĂ

Despre Stele
11:00 – 11:45
Mini REACTOR
În fi ecare seară privim stelele, 
dar cât de mult ştim, de fapt, 
despre ele? Ce aţi spune dacă 
aţi afl a că, undeva, deasupra 
norilor, există nişte creaturi care 
sunt responsabile să aducă lu-
mina pe Pământ?
Lum şi Echo trăiesc de o eterni-
tate acolo sus, deasupra noas-
tră, şi sarcina lor este să aprin-
dă în fi ecare seară stelele. 
Regulile stricte şi preconcepţiile, 
însă, ajung să cauzeze un con-
fl ict între cei doi vechi prieteni. 
Din fericire, lampagiii noştri au 
parte de un mic imbold din ex-
terior, care îi ajută să vadă lu-

crurile într-o altă lumină.
Despre stele este un spectacol 
destinat copiiilor 3+ şi are ca 
principale teme toleranţa şi co-
municarea. Povestea lui Lum şi 
Echo este menită să ne reamin-
tească despre importanţa prie-
teniei şi că lumina interioară vi-
ne întotdeauna din iubire şi în-
ţelegere, niciodată din stereoti-
puri şi restricţii.
Durata: 45 min
Recomandat copiilor 3+

Festivalul Luminii 
Cluj-Napoca 2019
20:00 - 23:00
Malul Somesului
„Adevărata fericire nu e rezulta-
tul bogăţiei, a succesului în cari-
eră şi nici măcar al satisfacerii 
tuturor plăcerilor.
Fericirea e atunci când eşti mul-
ţumit de ceea ce ai şi te bucuri 
din plin de asta. Dar mai presus 
de atât, adevărata cale spre fe-
ricire este acea de a-i face pe 
ceilalţi fericiţi. “
– mesajul lui Robert Baden 
Powell – fondatorul mişcării 
cercetăşeşti
Asumându-şi acest îndemn, 
Cercetaşii României au creat 
Festivalul Luminii, un eveniment 
care sa te scoată din cotidian şi 
să te aducă mai aproape de bu-
curiile simple ale vieţii.

DUMINICĂ

Concert: Irina Rimes
Cluj Arena
20:00 - 23:00
Supradoza de vibe bun: Irina 
Rimes urcă pe scenă în ultima 
zi a #SportsFestival, duminică, 
16 iunie.

Marin Sorescu: Iona
Teatrul Maghiar de stat
20:00 - 21:20
Să încerci să evadezi dintr-un u-
nivers și să te trezești la infi nit 
prizonier în altul… Povestea ce-
lebrului personaj biblic, înghițit 
de un pește uriaș, din burta că-
ruia încearcă să evadeze, doar 
pentru a se trezi prizonier într-o 
burtă și mai mare, pe care 
Marin Sorescu o transformă 
într-una dintre cele mai cunos-
cute piese din dramaturgia ro-
mânească, Iona, devine în vizi-
unea regizorului Tompa Gábor 
un spectacol poetic, în care mu-
zica Adei Milea creează un uni-
vers aparte. Pescarul solitar, ca-
re își pune problema 
cunoașterii și a destinului 
uman, va fi  interpretat de 
Gabriel Răuță. O superbă 
meditație asupra vieții și a 
morții, asupra universului, Iona 
vorbește în ultimă instanță des-
pre libertate.

Dacă este vară, încep serile cu filme în aer 
liber, „Movie Nights”, în Iulius Parc! În fie-
care vineri, cinefilii sunt așteptaţi să se ră-
corească în compania celor mai frumoase 
ecranizări, la cea de-a doua ediţie a 
„Movie Nights”, un eveniment organizat 
de Iulius Mall Cluj, pentru toţi iubitorii de 
filme și relaxare pe iarbă.
Și în această vară, Iulius Mall te invită să tră-
iești experienţa cinematografi că în aer liber. 
Reîncep serile magice, petrecute în compania 
actorilor preferaţi și a producţiilor de excepţie, 
la „Movie Nights”. Începând din 14 iunie 
2019, în fi ecare zi de vineri, Iulius Parc aprinde 
ecranul gigant, unde vei avea prilejul de a ve-
dea comedii savuroase, povești dramatice și 
suspans la cote maxime.

„Povestea iubirii” deschide sezonul 
fi lmelor în aer liber
Producţia care deschide seria cinematografi că 
din acest sezon este „The History of Love” 
(Povestea iubirii – 2016), în regia lui Radu 
Mihăileanu. Vineri, de la ora 21.30, ai ocazia 
să descoperi o dramă romantică, bazată pe 
bestseller-ul cu același nume, scris de Nicole 
Krauss. Filmul spune povestea de dragoste a 
doi tineri evrei din Polonia, pe care contextul 
celui de-al doilea război mondial pare să-i des-
partă pentru totdeauna.
Participarea este gratuită. 
Programul „Movie Nights” poate suferi modifi -
cări în funcţie de condiţiile meteo, iar actualiză-
rile vor fi  comunicate pe pagina de Facebook a 
evenimentului și pe site-ul Iulius Mall Cluj.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

„Movie Nights”, în aer liber
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Primăria Cluj-Napoca 

a comandat un studiu 

de oportunitate privind 

fundamentarea deciziei 

de delegare a gestiunii acti-

vităţii de colectare, trans-

port şi transfer a deşeurilor 

în cadrul proiectului 

Centrului de Deşeuri.

Autorităţile susţin că inves-

tiţiile aferente Sistemului de Ma-

nagement Integrat al Deşeurilor 

în judeţul Cluj urmează să fi e 

fi nalizate în 2020, iar toate pri-

măriile trebuie să demareze pro-

cedurile de licitaţie pentru de-

legarea serviciilor de colectarea 

şi transportul deşeurilor.

Consiliul Judeţean va iniţia 

şi derula procedurile de achi-

ziţie publică privind contrac-

tele de delegare a gestiunii in-

staţiilor realizate prin proiect 

(staţii de transfer şi Centrul de 

Managament Integrat al Deşe-

urilor), iar pentru contractele 

de delegare privind serviciile 

de colectare a deşeurilor şi 

transportul acestora la staţiile 

de transfer arondate zonei de 

operare, procedurile de licita-

ţie vor fi  iniţiate şi derulate de 

ADI (Asociaţia pentru Dezvol-

tare Intercomunitară Eco-Me-

tropolitan Cluj), în numele con-

siliilor locale implicate.

În 2017, în judeţul Cluj erau 

21 de operatori de salubritate 

care urmează să îşi sisteze ac-

tivitatea în domeniul colectă-

rii şi transportului deşeurilor, 

în baza contractelor încheia-

te prin atribuire directă, la in-

trarea în activitate a viitoru-

lui operator de colectare.

La Cluj, costul serviciului 

de salubrizare se situează în-

tre 2,98 lei/persoană şi 12,42 

lei/persoană.

Tarife mai mari la gunoi, 
platforme fără 
autorizaţie de mediu

La începutul lui 2018, mu-

nicipalitatea a achiziţionat un 

studiu de oportunitate privind 

fundamentarea deciziei de de-

legare a gestiunii activităţii de 

colectare, transport şi transfer 

a deşeurilor în judeţul Cluj. De 

toate aceste documentaţii s-a 

ocupat fi rma EPMC Consul-

ting SRL Cluj-Napoca. Vorbim 

de aceeaşi fi rmă care în 2013, 

a primit de la Consiliul Jude-

ţean Cluj 1,3 milioane lei pen-

tru sprijin managerial în im-

plementarea Sistemul de Ma-

nagement Integrat al Deşeuri-

lor. Proiectul e pe butuci, dar 

fi rma de consultanţă a factu-

rat serviciile şi a încasat banii.

„În lipsa unui sistem func-

ţional de management integrat 

al deşeurilor, autorităţile au fost 

nevoite să găsească soluţii tem-

porare de eliminare a deşeuri-

lor. Prin urmare, tarifele apli-

cate populaţiei au crescut. Din 

datele statistice majoritatea de-

şeurilor sunt eliminate la de-

pozitul de deşeuri ECO Bihor, 

dar sunt cantităţi mari de de-

şeuri care se regăsesc pe plat-

forme de stocare temporară 

(RADP Cluj, Salprest Rampă, 

Gherla, Câmpia Turzii), unele 

din ele funcţionând fără auto-

rizaţie de mediu. De pe aceste 

platforme, deşeurile sunt trans-

portate pentru eliminare fi na-

lă în judeţele învecinate, Bihor, 

Sălaj, Harghita”, se arată în stu-

diu, care menţionează că în 

prezent se colectează aproxi-

mativ 180.000 tone de deşeuri 

municipale/an.

Investiţii minime, 
profi t maxim

Viitorul operator va trebui 

să investească în recipienţi 

pentru colectarea deşeurilor 

menajere reziduale/biodegra-

dabile, echipamente pentru 

colectarea şi transportul de-

şeurilor din construcţii şi de-

molări, autogunoiere compac-

toare şi alte autospeciale şi 

maşini de colectare pentru ca-

davrele de animale de pe do-

meniul public.

„Perioada de concesiune 

estimată a fost de 10 ani, e-

gală cu perioada de amorti-

zare a echipamentelor. Va-

loarea de achiziţie a bunu-

rilor necesare a fi furnizate 

de către operator a fost es-

timată la 116.866.133 lei. În 

activitatea de colectare s-a 

estimat un necesar de 89 de 

vehicule de colectare şi 

transport. Preţul la combus-

tibil a fost considerat de 5,5 

lei la un consum de 30 litri 

motorină/100 kilometri. 

Cheltuielile cu mentenanţa 

maşinilor (reparaţii, piese 

de schimb, anvelope, spăla-

re maşini etc), în procent de 

6,5% din valoarea de inves-

tiţie, circa 45.763 lei/an/au-

tovehicul. Costurile admi-

nistrative au fost estimate 

la 1,5 milioane euro/an 

(cheltuieli administrative – 

chirii, utilităţi, cheltuieli fi-

nanciare, de contabilitate 

etc)”, menţionează studiu.

Redevența

În cadrul serviciului de 

colectare studiul propune o 

redevență calculată între 

investiția inițială realizată 

de autoritățile contractante 

și perioada de amortizare a 

acesteia, egală cu perioada 

de valabilitate a contractu-

lui de colectare.

„Pentru componenta de 

colectare și transport, 

investițiile realizate de 

autoritățile contractante se 

ridică la 10,2 milioane lei 

(reprezintă valoarea de 

cofi nanțare a investițiilor re-

alizate în cadrul proiectului 

SMID și investițiile proprii 

ale unora din primăriile din 

județ în sistemul de colecta-

re/transport), iar pentru com-

ponenta stații de transfer, va-

loarea investițiilor autorității 

contractante se ridică la 7,5 

milioane lei”, menționează 

documentul citat.

Valorile anuale estimate 
pentru redevență pe cele 
trei loturi sunt

¤  Lot I (zona I și II) – 

976.589 lei/an

¤  Lot II (zona III) – 258.615 

lei/an

¤  Lot III (zona IV) – 165.083 

lei/an

Se pregăteşte un contract monstruos: 
160 mil. € pentru ridicarea gunoaielor din Cluj
Clujul se pregăteşte de o licitaţie fabuloasă pentru atribuirea pe 10 ani a serviciului de ridicare 
a gunoaielor din oraş. Singurul impediment: nefinalizarea Centrului de Deşeuri. 

În municipiul Cluj-Napoca de ridicarea gunoiului se ocupă fi rmele: Rosal și Bratner

Ce investiţii trebuie să facă 
operatorii de salubritate:
Zona I Cluj  - recipienți pentru colectarea deșeurilor (2 milioane 
euro), saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile (73,6 milioa-
ne lei), autogunoiere (8,1 milioane euro), recipienți pentru co-
lectarea deșeurilor din construcții/demolări (141.000 euro), 
mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de 
construcții/demolări (1,3 milioane euro), hazmobil dotat cu re-
cipiente adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri 
(66.000 euro), autospecială frigorifi că pentru colectarea și 
transportul cadavrelor de animale (40.000 de euro)

Zona II Huedin - recipienți pentru colectarea deșeurilor 
(275.596 euro), saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile (21 
milioane lei), autogunoiere (2,8 milioane euro), recipienți pen-
tru colectarea deșeurilor din construcții/demolări (3.000 euro), 
mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de 
construcții/demolări (275.000 euro), autospecială pentru colec-
tarea deșeurilor voluminoase (150.000 de euro), hazmobil do-
tat cu recipiente adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de 
deșeuri (22.000 euro)

Zona III Mihai Viteazu - recipienți pentru colectarea deșeurilor 
(663.452 euro), saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile 
(27,3 milioane lei), autogunoiere (3 milioane euro), recipienți 
pentru colectarea deșeurilor din construcții/demolări (30.000 
euro), mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de 
construcții/demolări (275.000 euro), autospecială pentru colec-
tarea deșeurilor voluminoase (265.000 de euro), hazmobil do-
tat cu recipiente adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de 
deșeuri (22.000 euro), autospecială frigorifi că pentru colecta-
rea și transportul cadavrelor de animale (40.000 de euro)

Zona IV Gherla - recipienți pentru colectarea deșeurilor 
(444.812 euro), saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile 
(25,1 milioane lei), autogunoiere (3 milioane euro), recipienți 
pentru colectarea deșeurilor din construcții/demolări (10.000 
euro), mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de 
construcții/demolări (275.000 euro), autospecială pentru colec-
tarea deșeurilor voluminoase (115.000 de euro), hazmobil do-
tat cu recipiente adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de 
deșeuri (22.000 euro), autospecială frigorifi că pentru colecta-
rea și transportul cadavrelor de animale (40.000 de euro)

“Tarifele pentru activitățile specifi ce serviciului de salubrizare s-
au fundamentat în baza cheltuielilor de operare (cheltuieli de 
exploatare, de întreținere, de reparații, salariale), a costurilor 
care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, a cheltuielilor fi nanciare și includ și o cotă necesară 
pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sisteme-
lor de utilități publice, precum și o cotă de profi t”, mai 
menționează documentul citat.

¤ Zona I – Cluj-Napoca (populaţie – 459.013 locuitori din care 
323.108 în municipiul Cluj-Napoca și 135.905 locuitori în rural 
– 30 de comune) deservită de CMID

¤ Zona II – Huedin (populaţie – 35.171 locuitori și 25.564 lo-
cuitori în rural – 13 comune) deservită de staţia de transfer 
Huedin

¤ Zona III – Mihai Viteazu (populaţie – 126.077 locuitori, din 
care 84.424 în Turda și Câmpia Turzii și 41.653 în mediul rural – 
13 comune) deservită de staţia de transfer Mihai Viteazu

¤ Zona IV – Gherla (populaţie – 106.620 locuitori din care 
38.558 la Dej și 23.097 locuitori la Gherla și 44.965 în mediul ru-
ral – 19 comune)

Valoarea estimată a contractului de delegare este de 
756 milioane lei

Valorile estimate ale contractelor sunt:
– Lotul I (zona I şi II Cluj-Napoca şi Huedin) – 523 milioane lei

– Lotul II (zona III Mihai Viteazu) – 131 milioane lei

– Lotul III (zona IV Dej/Gherla) – 102 milioane lei

„Pentru Zona I și Zona II s-a analizat și varianta în care va exis-
ta un singur operator, motivul principal fi ind faptul că tariful 
rezultat în Zona II considerată ca un contract distinct, este des-
tul de ridicat, atât pentru agenţii economici, cât și pentru per-
soanele fi zice. Aceasta se datorează numărului redus al locuito-
rilor din Zona II, precum și a volumului redus de deșeuri colec-
tate, în condiţiile existenţei unor costuri fi xe similare cu celelal-
te zone și care trebuie suportate. Din punct de vedere fi nanci-
ar, contractarea unui singur operator pentru tot judeţul Cluj ar 
asigura tarife mai mici pentru locuitorii din zonele II, III și IV, 
zone în care și veniturile salariale sunt mai mici. Chiar dacă se 
alege varianta cu operatori ai serviciului de colectare separaţi, 
pe zone, se recomandă ca serviciul de colectare pentru Zona I 
și II să fi e contractat cumulat, având în vedere că în Zona II 
cantitatea de deșeuri colectată este mai mică faţă de costurile 
operaţionale”, menţionează studiul.

Cele mai profitabile zone

COST RIDICARE GUNOI

8,23 lei
pers/lună – în mediul urban

5,07 lei
pers/lună – în mediul rural

520,61 lei
pe tonă – tarif pentru persoane juridice
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Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca SA 

anunţă că în perioada 13 

iunie – 16 iunie, se sus-

pendă circulaţia pe Aleea 

Stadionului, motiv pentru 

care traseul mai multor 

autobuze va fi  modifi cat.

Cu ocazia „Sports Festival 

2019”, se suspendă circulaţia 

generală pe Aleea Stadionului.

Astfel, linia 30 (cart. Gri-

gorescu – str. A. Vlaicu) va 

circula pe traseu deviat, în 

ambele sensuri, pe str. G. 

Coşbuc – Spl. Independenţei 

– Pod Garibaldi.

Llinia M 26 (Parcul Central 

– Floreşti Cetate) va circula, 

spre Centru, pe Splaiul Inde-

pendenţei – str. Coşbuc.

În intervalul menţionat 

se suspendă staţiile de pe 

str. Uzinei Electrice, care vor 

fi înlocuite cu staţiile de pe 

Spl. Independenţei, la pe-

roanele de tramvaie din drep-

tul Sălii Polivalente.

Duminică, 16.06.19 între 

orele 06:00 – 12:00 se sus-

pendă circulaţia auto gene-

rală pe str. G. Coşbuc şi Spla-

iul Independenţei, circula-

ţia fiind deviată.

Astfel, autobuzele de pe 

linia 30 vor circula deviat 

pe str. Dragalina-P-ţa Mihai 

Viteazu-Cuza Vodă-B-dul 21 

Decembrie, iar la întoarce-

re, B-dul 21 Decembrie-Re-

gele Ferdinand-Dragali-

na-P-ţa 14 Iulie

Autobuzele de pe linia 

M26 vor circula până în 

P-ţa 14 Iulie, iar la întoar-

cere, spre Floreşti din P-ţa 

14 Iulie vor circula pe Spla-

iul Independenţei – Str. 

Plopilor – Cl. Floreşti. Se 

suspendă staţiile Hotel Sport, 

Fabrica de Bere şi Grădini 

Mănaştur .

Circulaţia tramvaielor pe 

linia 101 va fi  oprită între ore-

le 06:00 – 13:00. Pe linia 101 

vor circula autobuze pe tra-

seul deviat Pod Garibaldi – 

P-ţa 14 Iulie – Dragalina – Ho-

rea – P-ţa Gării.

Mai multe autobuze îşi schimbă 
traseul în acest weekend

Mijloacele de transport în comun vor circula normal, după 
programul de weekend.

15.06.2019 – circulatia se va desfășura între orele 5,30–
23,00, conform programului de transport pentru zilele de 
sâmbătă.

16.06. – 17.06.2019 – circulaţia se va desfășura între orele 
6,00–23,00, conform programului pentru zilele de duminică.

Transportul de noapte se realizează cu autobuze, prin inter-
mediul liniei 25, dupa următorul program:

Plecari Bucium: 23,05 – 23,35 – 00,05 – 00,30;

Plecari Unirii: 23,00 – 23,30 – 00,00 – 00,30.

Cum vor circula autobuzele de Rusalii

Emil Boc explică cum 

putem folosi experienţele 

oraşelor inteligente pen-

tru o mai bună calitate a 

vieţii clujenilor.

În cadrul unei conferinţe 

organizate de către Comitetul 

European al Regiunilor şi Co-

misia Europeană, primarul 

Emil Boc a prezentat mode-

lul Clujului de transport elec-

tric, dar şi solutiile de smart 

city aplicate de municipalita-

te în vederea creşterii calită-

ţii vieţii cetăţenilor.

„Principalul avantaj al Clu-

jului sunt universităţile. Avem 

zece universităţi publice şi pri-

vate cu mai mult de 100.000 

de studenţi. Deci, cred că acest 

lucru este cel mai important 

şi cel mai mare avantaj al ora-

şului nostru. Nu există nici o 

defi niţie a oraşului inteligent. 

De la caz la caz, din punct de 

vedere al perspectivei, un oraş 

inteligent este un oraş care 

utilizează tehnologia pentru 

a îmbunătăţi calitatea vieţii 

oamenilor. Tehnologia nu es-

te un scop în sine. Ea ar tre-

bui să fi e doar un instrument 

pentru a îmbunătăţi calitatea 

vieţii”, a spus Boc.

Edilul Clujului este de pă-

rere că „toţi primarii din lu-

me trebuie să fi e verzi”.

„Cred că este o datorie pen-

tru fi ecare primar din această 

lume, în special în UE, să fa-

că acţiuni verzi. A fi  verde în-

seamnă a utiliza soluţii de oraş 

inteligent pentru a îmbunătă-

ţi calitatea vieţii oamenilor, de-

oarece, de exemplu, fumatul 

este interzis, dar nu şi polua-

rea cauzată de fumat. Am în-

cercat în oraşul nostru să con-

struim o strategie pentru a di-

minua impactul poluării. De 

exemplu, prin utilizarea mo-

bilităţii alternative a autobu-

zelor, dar, în acelaşi timp, prin 

folosirea celei mai bune teh-

nologii pentru a avea o guver-

nare inteligentă pentru a avea 

un contact uşor cu cetăţenii 

noştri, pentru că vrem să eli-

minăm ştampilele şi toate ches-

tionarele din administraţia pu-

blică. Fără hârtie, fără ştampi-

le, fără chestionare în admi-

nistraţia publică! Acesta este 

visul nostru. Nu este uşor, în 

special în România, nu este u-

şor să elimini birocraţia, să se 

diminueze şi să se renunţe la 

toate ştampilele, la toată hâr-

ţogăria din administraţia pu-

blică. Guvernele inteligente pot 

face asta. Suntem obişnuiţi să 

ne construim viaţa, familia în 

jurul maşinilor. Acest lucru nu 

va mai fi  posibil pentru mult 

timp. Obişnuiesc să spun, ca 

o glumă, că ar trebui să ne tra-

tăm maşinile ca pe o soacră. 

Ar trebui să o respectăm, dar 

să nu o lăsăm să ne controle-

ze viaţa”, a mai spus Emil Boc.

Primarul Clujului recunoaş-

te că cea mai mare problemă 

din oraş rămâne trafi cul.

„Între timp, ceea ce se în-

tâmplă în trafi c, în multe ora-

şe, în oraşul meu avem o 

problemă cu trafi cul. Din a-

ceastă perspectivă, încercăm 

să construim un oraş în pli-

nă desfăşurare, bazat pe mo-

bilitate alternativă, la 20 de 

minute de mers pe jos dis-

tanţă de tot ceea ce doreşti 

să faci ca să eviţi trafi cul in-

util. În acelaşi timp încer-

căm să luăm de la maşini 

pentru a da pietonilor. Nu 

este foarte uşor de înţeles de 

către oameni, dar este dato-

ria noastră ca primari să în-

cercăm a schimba mentali-

tatea oamenilor. În Cluj-Na-

poca avem o mulţime de ma-

şini. În oraşul nostru avem 

o maşină pentru fi ecare 2 ce-

tăţeni. 400.000 de oameni, 

200.000 de maşini, majori-

tatea maşini vechi aşa că, 

dacă vom creşte în continu-

are, nu vom avea mai avea 

loc”, a conchis Boc.

Emil Boc: „Toți primarii 
din lume trebuie să fie verzi”

Consilierii locali vor apro-

ba un acord de asociere 

între municipiul 

Cluj-Napoca şi comunele 

Floreşti şi Apahida în 

vederea achiziţionării de 

servicii de operare şi între-

ţinere a sistemului de 

bike-sharing.

În 2015 s-a semnat acordul 

cadru de servicii pentru ope-

rarea şi întreţinerea sistemu-

lui de bike-sharing cu o dura-

tă de valabilitate de 48 de luni, 

acord care a expirat.

Cluj-Napoca şi comunele 

Floreşti şi Apahida sunt bene-

fi ciarii proiectului „reţea de 

staţii self-service de închiriere 

de biciclete” prin care a fost 

realizată o reţea de 50 de ast-

fel de staţii şi o reţea de piste 

şi trasee destinate bicicliştilor.

Staţii offl  ine 
în Floreşti şi Apahida

Municipiul Cluj-Napoca a-

re 43 de staţii, Apahida – 3 sta-

ţii şi Floreşti – 4 staţii.

„Este necesară demararea 

achiziţiei serviciilor de opera-

re şi întreţinere a sistemului 

de bike-sharing, astfel, având 

în vedere necesitatea şi urgen-

ţa realizării acestei achiziţii, 

este oportună încheierea aces-

tui acord de asociere în vede-

rea realizării în comun a achi-

ziţiei publice”, transmite mu-

nicipalitatea clujeană.

Potrivit acordului, munici-

piului Cluj-Napoca îi revin ur-

mătoarele responsabilităţi: de-

rulează procedura de achizi-

ţie publică, asigură fi nanţarea 

şi plăteşte cheltuielile aferen-

te părţii din proiect ce îi revi-

ne, în cotă procentuală de 

86% din valoarea serviciilor, 

contravaloarea pieselor de 

schimb va fi  achitată de par-

tea în proprietatea căreia se 

găseşte echipamentul defect 

sau distrus.

Responsabilitatea comune-

lor Floreşti şi Apahida: man-

datează Primăria Cluj-Napoca 

să deruleze procedura de achi-

ziţie publică, asigură fi nanţa-

rea şi plăteşte din bugetul pro-

priu cheltuielile aferente păr-

ţii din proiect ce îi revine (8% 

Floreşti, 6% Apahida).

În 2015 Primăria Cluj-Na-

poca a încheiat un contract de 

prestări servicii cu SC Wind 

Technologies SRL, contract în 

baza căruia fi rma a prestat şi 

realizat servicii privind opera-

rea şi întreţinerea reţelei de bi-

ke sharing.

Societatea din Braşov, Wind 

Technologies, a câştigat în de-

favoarea Regiei Autonome a 

Domeniului Public, contractul 

de întreţinere a reţele de bi-

ke-skaring, pentru 7,2 milioa-

ne de lei, fără TVA.

Contractul presupunea 

gestionarea, repararea şi în-

treţinerea celor 540 de bici-

clete europene.

Sistemul funcţionează 
şi nu prea

În noiembrie 2016, cu trei 

ani întârziere, Primăria Cluj 

anunţa fi nalizarea proiectului 

Bike Sharing. Dacă iniţial, la 

momentul semnării proiectu-

lui, valoarea contractului era 

de 2,6 milioane euro, după 

trei ani întârziere costurile au 

ajuns la suma de 3,1 milioa-

ne euro. În momentul de fa-

ţă, pistele pentru biciclete sunt 

doar de formă, multe din ele 

fi ind amenajate pe trotuare 

astfel că pietonii circulă ne-

stingheriţi pe ele, iar şoferii 

îşi parchează maşinile fără je-

nă pe piste.

La câteva săptămâni de la 

punerea în funcţiune a bicicle-

telor, clujenii s-au plans de 

proasta funcţionare a sistemu-

lui de bike-sharing şi au sem-

nalat numeroase defecţiuni. În 

primul rând, multe staţii sunt 

offl ine şi nu pot fi  folosite bi-

cicletele din standuri.

Nici pistele pentru bicicle-

te nu sunt potrivite pentru 

funcţionarea Cluj Bike în mod 

corespunzător.

În Floreşti şi Apahida, toa-

te staţiile au rămas offl ine, ce-

ea ce înseamnă că locuitorii 

comunelor nu pot benefi cia de 

serviciile „Cluj Bike”.

Conform regulamentului, o 

bicicletă poate fi  închiriată gra-

tuit timp de o oră. După scur-

gerea acestui interval, păstra-

rea bicicletei nu mai este gra-

tuită: utilizatorii plătesc o ta-

xă între 2 şi 80 de lei, în func-

ţie de timpul de utilizare.

În prezent, municipalitatea 

nu mai emite carduri noi pen-

tru sistemul de bike sharing. 

Viceprimarul Dan Tarcea a afi r-

mat că vor fi  emise noile car-

duri treptat, pe măsură ce vor 

fi  extinse staţiile de biciclete.

Cine întreține Cluj Bike? În Cluj, Floreşti 
şi Apahida sistemul de bike-sharing dă rateuri.
Inaugurat cu trei ani întârziere şi departe de a fi funcţional la capacitate maximă, sistemul 
Bike Sharing continuă să dea bătăi de cap municipalităţii

Primăria Cluj-Napoca nu mai emite carduri pentru folosirea bicicletelor europene
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UniCredit Bank vine în 

întâmpinarea nevoilor cli-

enţilor cu o nouă ofertă, 

prin care remunerează 

depozitele în lei constitui-

te din sume nou atrase pe 

o perioadă de şase luni, 

exclusiv prin canale digi-

tale, cu o dobândă totală 

de 3,5% pe an.

Concret, în cadrul acestei 

campanii, clienţii persoane 

fi zice pot benefi cia de do-

bânda totală de 3,5% pe an 

pentru depozitele nou con-
stituite la UniCredit Bank 
în perioada 22 mai 2019 – 
22 august 2019, exclusiv 
prin intermediul aplicaţii-
lor Online Banking** sau 
Mobile Banking. Dobânda 

de 3,5% pe an se acordă, în 

condiţiile campaniei, pentru 

depozitele constituite din su-

me nou atrase, în limita u-

nei valori cumulate de 

1.000.000 lei pe client, ulte-

rior prelungirii la scadenţă 

dobânda aplicată fi ind cea 

în vigoare la data prelungi-

rii. Depozitele care intră sub 

umbrela noii campanii nu 

pot fi  constituite din sume 

ce provin din alte depozite 

sau din conturi de economii 

în lei deschise la UniCredit 

Bank la data campaniei şi nu 

pot fi  depozite ajunse la sca-

denţă care au fost prelungi-

te automat.

„Rămânem consecvenţi po-

ziţionării noastre, de a fi  ban-

ca pentru lucrurile care con-

tează pentru clienţii noştri, 

şi strategiei băncii, prin ca-

re vrem să încurajăm popu-

laţia să economisească şi să 

adopte mijloacele moderne 

de lucru cu banca. În acest 

spirit, lansăm o nouă cam-

panie de depozite cu dobân-

dă atractivă pe piaţa banca-

ră”, a declarat Septimiu Pos-
telnicu, Vicepreşedinte Exe-
cutiv Divizia Retail în ca-
drul UniCredit Bank.

Această nouă campanie se 

integrează în strategia de digi-

talizare a UniCredit Bank, în 

contextul căreia clienţi care de-

ţin deja produse din oferta băn-

cii de tipul produsului Genius-

Cont şi folosesc lunar Mobile 

Banking şi/sau Online Ban-

king au numeroase extra-be-

nefi cii, precum accesul la Hap-

py Hour Exchange Rate***, 

bani înapoi pentru plata fac-

turilor*** sau o dobândă de-

dicată pentru depozite consti-

tuite prin aceste aplicaţii.

Mai multe detalii sunt dis-

ponibile în secţiunea dedica-

tă din cadrul https://www.u-

nicredit.ro şi secţiunea Comi-

sioane, dobanzi si documen-

te utile.

* Dobânda totală de 3,5% 

pe an este formată din dobân-

da de 1,7 % pe an şi un bo-

nus de dobândă de 1,8 pe an, 

pentru depozitele nou atrase 

în lei la şase luni constituite 

prin canale digitale şi care în-

deplinesc condiţiile de parti-

cipare la campanie şi de ofe-

rire a bonusului de dobândă.

** Instrument de plată cu 

acces la distanţă, care se ba-

zează pe o soluţie informati-

că de tip Internet banking

*** Facilităţi oferite în ca-

drul „Programul de Beneficii 

GeniusCont” pe o perioadă 

anunţată de bancă, conform 

condiţiilor disponibile pe 

www.unicredit.ro, secţiunea 

Documente Utile. Curs publi-

cat de BNR – cursul de schimb 

calculat şi publicat de către 

BNR, în fi ecare zi bancară, la 

ora 13, pe baza cotaţiilor pie-

ţei valutare.

UniCredit Bank oferă o dobândă totală de 3,5% 
pe an pentru depozitele nou atrase în lei la şase 
luni constituite prin canale digitale*

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Ministrul Transporturilor s-a 

declarat profund nemulţumit 

de progresul de pe lotul 2 al 

Autostrăzii A10 Sebeş-Turda. 

Astfel, Răzvan Cuc ameninţă 

cu rezilierea contractului cu 

grecii de la Aktor, cei care se 

ocupă de construcţia acestui 

segment. Acesta a declarat 

că, dacă până la sfârşitul 

lunii iunie grecii nu vin cu 

contractele de subcontracta-

re sau cu dovada utilajelor 

în şantier, rezilierea contrac-

tului va fi  iminentă.

„Aşa cum aţi văzut, am avut 

o discuţie foarte serioasă cu con-

structorul. Dacă în două săptă-

mâni nu vine cu contractele şi 

cu utilajele necesare pentru lu-

cru la lotul 2, vom rezilia con-

tractul”, a declarat, joi, Răzvan 

Cuc. Acesta a precizat că, încă 

de la momentul preluării man-

datului, la sfârşitul lunii februa-

rie, a avertizat că va rezilia con-

tractul cu Aktor.

„Nu ne rugăm 
de constructori”

„La sfârşitul lunii februarie 

am venit pe acest lot de autostra-

dă şi am spus că, la sfârşitul lu-

nii iunie, voi spune exact pe ce 

contracte vom merge şi pe care 

le vom rezilia, pentru că nu tre-

buie să stăm să ne rugăm de 

aceşti constructori străini care 

trebuiau să vină de la bun înce-

put cu utilaje şi să lucreze, nu să 

încerce tot felul de tertipuri ca să 

primeze lucrările. Sunt contrac-

te încheiate din 2014, care trebu-

iau să avanseze în 36 de luni, ia-

tă că ne afl ăm în 2019! (...) Ma-

re atenţie şi foarte important, cei 

care vor alege să lucreze cu a-

ceastă fi rmă trebuie să insiste să 

fi e declaraţi ca subcontractori ofi -

ciali la CNAIR, astfel încât Com-

pania de Autostrăzi să poată fa-

ce plăţile direct către subcontrac-

tori şi să nu existe impedimen-

te!”, a punctat Răzvan Cuc.

Progres de doar 5% în 
2018, grecii sunt optimişti

Antreprenorul general Aktor 

a lucrat în ritm de melc anul tre-

cut, înregistrând un progres de 

doar 5%! Totuşi, spre mijlocul 

lunii aprilie, grecii au crescut mo-

bilizarea în mod considerabil, pe 

lotul 2 fi ind aduse 60 de bascu-

lante de la o fi rmă prestatoare 

(Bitcom). În total, pe lot au fost 

aduse peste 100 de bascule în ul-

tima perioadă care, teoretic, vor 

permite constructorului să facă 

un progres bun la terasamente.

În prezent, se lucrează intens 

la rambleele de poduri, la ridi-

carea şi aşezarea grinzilor pe toa-

te podurile, la turnarea straturi-

lor de balast stabilizat, precum 

şi la structurile din beton, rigo-

le şi ziduri de sprijin. De aseme-

nea, lucrările de asfaltare sunt 

planifi cate să înceapă cu primii 

7 km din totalul de 24,25 km al 

lotului, în perioada 25-30 iunie 

2019, lucrări ce se realizează cu 

un efectiv de peste 350 de per-

soane, cu 120 de camioane şi 

peste 80 de maşini mecanizate. 

Alexandros Exarchou, CEO al 

Aktor oferă asigurări că, până la 

sfârşitul anului, lotul 2 al Auto-

străzii Sebeş-Turda va fi  deschis 

trafi cului!, potrivit Adevărul.

În mod ironic, tot în cursul 

zilei de joi, Compania Naţiona-

lă de Administrare a Infrastruc-

turii Rutiere (CNAIR) a postat 

pe pagina de Facebook o serie 

imagini video cu progresul de 

pe lotul 2. „Stadiul fi zic al lu-

crărilor pentru acest lot este de 

peste 50%”, anunţă cei de la 

CNAIR, semn că cei care se ocu-

pă de construcţie se simt cu cu-

ţitul la os şi grăbesc lucrările. 

Nici ghinionul nu i-a ocolit pe 

cei de la Aktor: un bărbat a fost 

rănit, la sfârşitul lunii mai, du-

pă ce două grinzi s-au prăbuşit 

pe şantierul lotului 2.

Ultimatum la Autostrada Sebeș-Turda. 
Ministrul s-a săturat, grecii rămân optimiști. 
Lotul 2 al Autostrăzii A10 trebuia finalizat de doi ani, iar ministrul Transporturilor a ajuns acum la capătul răbdării.

Dacă Răzvan Cuc a dat asigurări că Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda va fi  gata până la sfârșitul anului, lotul 2 
este departe de a fi  gata

Lot 1 (17,00 km): de la intrarea pe autostradă în 
Sebeș până la Pârâul Iovului, constructori: asocie-
rea SC Impresa Pizzarotti & C SpA – SC Pomponio 
SRL (541.739.137 lei fără TVA);

Lot 2 (24,25 km): de la Pârâul Iovului până la in-
trarea în Aiud; constructori: asocierea Aktor SA – 
SC Euroconstruct Trading SRL (549.332.494 lei fă-
ră TVA);

Lot 3 (12,45 km): de la intrarea în Aiud până la no-
dul de la Decea, constructori: asocierea Tirrena 
Scavi SpA, Societa Italiana per Condotte d'Acqua 
S.p.A. (420.511.921 lei fără TVA);

Lot 4 (16,30 km): de la nodul Decea până în Turda, 
constructori: asocierea Porr Construct SRL, Porr Bau 
GmbH (470.004.894 lei fără TVA).

Autostrada A10 Sebeș-Turda este 
împărțită în 4 loturi

Horia Nasra, şeful PSD 

Cluj, îi cere şeful PNL 

Cluj să îşi facă „seppuku 

politic”, potrivit unei 

postări pe contul perso-

nal de Facebook. 

Seppuku este o formă 

ritualică de sinucidere 

utilizată de samurai.

„Alin Tişe trebuie să de-

misioneze! Restabilirea de-

cenţei şi a normalităţii în 

Consiliul Judeţean Cluj ne-

cesită un seppuku politic! 

Timpul nu mai are răbda-

re cu instituţia Consiliului 

Judeţean Cluj şi se pare că 

de curând, nici justiţia cu 

acţiunile de vendetă ale 

Executivului instituţiei”, a 

scris Nasra într-o postare 

pe Facebook.

Nasra reclamă faptul că 

instituţia condusă de Tişe 

a pierdut mai multe proce-

se cu directori din subordi-

ne, fapt care ar demonstra 

”carenţe majore în actul ma-

nagerial – marcă a majori-

tăţii PNL şi binenţeles po-

litica de vendetă, de con-

flict personal bazat pe or-

goliu şi nu pe performanţă 

administrativă”.

„O situaţie explozivă, ţi-

nută sub preş de majorita-

tea PNL din instituţie, este 

situaţia de la SC Drumuri şi 

Poduri Judeţene Cluj, aflată 

în subordinea Consiliului Ju-

deţean Cluj, care este aproa-

pe de faliment de câţiva ani, 

deşi consilierii judeţeni au 

votat suplimentarea de fon-

duri substanţiale, situaţia 

societăţii nu s-a îmbunătă-

ţit, ba dimpotrivă, s-a ajuns 

ca angajaţii societăţii să nu 

fie plătiţi de două luni. A-

ceastă degradare a societă-

ţilor din subordinea Consi-

liului Judeţean Cluj este o 

caracteristică a ultimilor ani, 

Alin Tişe nereuşind să iden-

tifice soluţii în cazul fali-

mentului societăţii Cluj Are-

na SA sau în cazul distruge-

rii societăţii de Pază şi Pro-

tecţie SRL. Apoi, Alin Tişe 

a promis o clădire pentru 

Spitalul Clinic de Urgenţă de 

Copii. Unde este? Nerealiza-

rea CMID care a costat pâ-

nă acum peste 100 de mili-

oane de euro, a generat o 

cascadă de probleme pentru 

localităţile Clujului în pri-

vinţa reciclării şi depozită-

rii gunoaielor. Cine răspun-

de? Nimeni. Cât despre dez-

astrul «reabilitării» drumu-

rilor judeţene, multe nu sunt 

de spus, fiind probabil cel 

mai mare eşec administra-

tiv al Clujului în ultimii trei-

zeci de ani. Judeţul Cluj tre-

buie să respire şi în acest 

context doar un seppuku po-

litic efectuat de Alin Tişe 

poate să readucă seriozita-

tea, pacea şi competenţa în 

Consiliul Judeţean Cluj”, a 

declarat Horia Nasra, preşe-

dintele PSD Cluj.

Șeful PSD Cluj îi cere lui Tișe să se „sinucidă” politic
Horia Nasra i-a cerut în nenumărate rânduri demisia lui Alin Tișe
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În prezent, România are 

aproximativ 55.000 de 

copii abandonați, care 

se află în sistemul 

de protecție al statului, 

în centre de plasament sau 

în servicii de tip familial. 

Peste 1000 de copii sunt 

abandonați în fiecare an în 

maternitățile din România și alți 

4000 ajung anual la orfelinat. Co-

pii pe care societatea, dar și sta-

tul român, îi ignoră și încearcă să 

îi ascundă sub preș crezând că 

astfel problema nu mai există.

Printre aceștia se afl ă copii ca-

re sunt clasifi cați ca fi ind „greu 

adoptibili” bazat pe faptul că au 

o formă de dizabilitate gravă, o 

vârstă înaintată sau semne cum 

că aparțin altei etnii. Aceștia 

așteaptă cu nerăbdare să fi e 

adoptați de o familie iubitoare, 

dar așteptarea este de cele mai 

multe ori... în zadar.

Un alt motiv care creează de-

fi citul de adopție este durata pro-

cesului, care este extrem de lun-

gă pentru familiile care așteaptă 

cu nerăbdare să adopte un copil.

Abandonul rămâne 
în subconștientul copiilor

Deși șansa la o nouă viață es-

te visul micuților abandonați, a-

ceasta nu poate începe tocmai 

de la 0. Anii petrecuți în instituții, 

singuri, fără atenția exclusivă și 

afecțiune, rămân în sufl etele co-

piilor precum cicatricile unui răz-

boi crunt. Psihologul, doctor în 

științe medicale, de câțiva zeci 

de ani, studiază particularitățile 

copiilor adoptați și le acordă spri-

jin efectiv. Abandonul afectează 

copiii atât de profund încât com-

portamentul lor se deosebește de 

comportamentul celorlați copii.

„Copilul, rămas fără părinți, 

rupt de mediul natural, trece prin-

tr-o perioadă de adaptare. Adap-

tarea este însoțită de depresie. 

Unora li se pare ciudat, dar de-

presia timpurie, din copilărie, a-

re caracteristicile tipice ale de-

presiei adultului. Acestea sunt 

retard motor, absența interesului 

față de lumea înconjurătoare, 

plâns. În starea de depresie, plân-

sul copiilor este liniștit, tăcut și-

ți produce o impresie foarte du-

reroasă”, a afi rmat psihologul 

Marieta Ciceovean.

Când adopția se fi nalizează

Un exemplu de caz fericit când 

vine vorba de adopție este Sofi a, 

în vârstă de 15 ani,  din Gherla.

Părinții săi au încercat din răs-

puteri să aibă propriul lor copil, 

dar din cauze medicale, Dana, 

mama Sofi ei nu a putut rămâne 

însărcinată. Au făcut toate de-

mersurile necesare pentru a pu-

tea adopta un copil. După trei 

luni de la depunerea dosarului 

de adopție, timp în care au ur-

mat un curs de pregătire, au fost 

sunați să meargă să vadă mai 

mulți copii.

,,Când am intrat în Centrul 

de Plasament din Dej, am re-

marcat o fetiță care stătea într-

un pătuț micuț și plângea. Am 

întrebat asistentele dacă pot să 

o iau în brațe. Odată ce ele au 

aprobat, m-am îndreptat spre 

ea. În momentul în care am lu-

at-o în brațe a încetat să mai

plângă. Atunci am simțit că ea

va fi  fi ica noastră”, a declarat

cu emoție mama fetei.

După aproape trei săptămâni

a fost gata dosarul de adopție,

iar pe  data de 9 ianuarie 2003,

Alin și Dana au adus-o acasă

pe fi ica lor, Sofi a, în vârstă de

doar 5 luni.

Nu toate poveștile 
de abandon se încheie 
cu adopție

Din nefericire, nu toate

poveștile abandonului se în-

cheie cu o adopție și cu un fi-

nal fericit. Mulți copii trec zil-

nic prin situații greu de imagi-

nat pentru alți oameni. Dami-

an Pintea este un tânăr de 21

de ani care locuiește în Cluj

Napoca, în mansarda spălăto-

riei auto, unde s-a angajat re-

cent. L-am rugat să o ia de la

început, ce își amintește el.

Zâmbetul îi disparea treptat cu

fiecare cuvânt, iar privirea îi e-

ra fixată undeva pe podea.

„M-am născut în Cluj Napo-

ca, la Spitalul Stanca, pe 26 ia-

nuarie 1998. Părinții mei m-au

Există speranţă dup
Povestea unei adopţii şi a unui copil care s-a crescut s

Peste 1000 de copii sunt abandonați în fi ecare an în maternitățile din România și a

O echipă de cercetători din 

cadrul UBB a publicat un 

studiu recent în Journal of 

Clinical Medicine.

Cercetătorii au examinat as-

pecte ale sănătăţii şi educaţiei se-

xuale în România. Obiectivul stu-

diului a fost de a explora moda-

lităţile în care anumiţi factori aso-

ciaţi auto-percepţiei calităţii re-

laţiei de cuplu a adulţilor părinţi 

din România, cu precădere anxi-

etatea de comunicare sexuală cu 

partenerul de cuplu şi perfecţio-

nismul sexual al acestora, relaţi-

onează cu percepţia de către aceş-

tia a factorilor ce descriu anumi-

te dimensiuni de parenting. Aceş-

ti factori asociaţi dimensiunilor 

de parenting sunt: nivelul de au-

to-efi cacitate percepută a părin-

ţilor şi nivelul de aşteptări paren-

tale referitoare la rezultatele com-

portamentelor de comunicare cu 

copiii pe teme de sexualitate, ni-

velul de comportamente de co-

municare şi de educaţie sexuală 

în care părinţii se implică şi cre-

dinţele lor despre educaţia sexu-

ală a copiilor şi tinerilor.

Studiul şi-a propus să stabi-

lească dacă există posibilitatea 

ca, pe lângă unele dimensiuni 

asociate relaţiei părinte-copil, ca-

litatea relaţiei de cuplu (paren-

tal) să constituie un factor care 

infl uenţează sau interacţionează 

cu relaţia de comunicare părin-

te-copil pe teme de sexualitate şi 

educaţie sexuală.

Rezultatele studiului au indi-

cat faptul că nivelul de anxieta-

te de comunicare pe teme sexu-

ale cu partenerul de cuplu pe ca-

re l-au raportat părinţii partici-

panţi a fost un bun predictor a-

tât pentru nivelul lor de încrede-

re în capacitatea de a discuta cu

copiii pe teme legate de sexuali-

tate, cât şi pentru nivelul lor de

aşteptări cu privire la rezultate-

le acestei comunicări, dar şi pen-

tru nivelul de comportamente de

comunicare şi educaţie sexuală

propriu-zise în care participanţii

se implicaseră într-o perioadă da-

tă. Perfecţionismul sexual al pă-

rinţilor participanţi la studiu nu

s-a dovedit un predictor global

la fel de bun pentru aceşti fac-

tori, dar anumite dimensiuni ale

sale s-au dovedit semnifi cative

în acest sens.

Cercetătorii UBB au analizat impactul
asupra comunicării părinte – copil pe

Un document emis 

de analizează examenul 

de Bacalaureat şi rezulta-

tele Bacalaureatului 2018.

Concluzia este că dintre cei 

care se înscriu, „trei din zece 

nu reuşesc să absolve cu suc-

ces acest examen.

Rezultatele bacalaureatului 

2018 au arătat că rata de pro-

movare din numărul total al ce-

lor prezentaţi a scăzut la 71,5%.

Aproximativ opt din zece 

au reuşit să promoveze exa-

menul de bacalaureat în 

2017/2018), în comparaţie cu 

absolvenţii din anii trecuţi (nu-

mai trei din zece au reuşit să 

promoveze examenul de ba-

calaureat). Pe sexe, analiza da-

telor indică diferenţe între fe-

te şi băieţi, în favoarea fetelor.

Media generală a fost 7,84 

per total şi este mai mare pen-

tru fete – 8,02, faţă de 7,60 pen-

tru băieţi. Distribuţia elevilor 

promovaţi la examenul de ba-

calaureat din 2018 pe categorii 

de medii obţinute arată că cei 

mai mulţi elevi – 27.610 – au 

avut medii între 6 şi 6,99. Din 

numărul total de admişi, 96.849 

de elevi, cei până la media 6,99 

înseamnă 28,72%. Media ge-

nerală a fost 7,84 per total şi 

este mai mare pentru fete – 

8,02, faţă de 7,60 pentru băieţi. 

Distribuţia elevilor promovaţi 

la examenul de bacalaureat din 

2018 pe categorii de medii ob-

ţinute arată că cei mai mulţi 

elevi – 27.610 – au avut medii 

între 6 şi 6,99. Din numărul to-

tal de admişi, 96.849 de elevi, 

cei până la media 6,99 înseam-

nă 28,72%.

3 din 10 absolvenţi nu iau BAC-ul
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abandonat acolo. Când aveam 

2 săptămâni m-au ridicat cei 

de la Protecția Copilului. Aco-

lo am stat până la 5 ani. Nu 

m-au căutat nici mama, nici ta-

ta, nici rude nici nimic. Eram 

doar eu cu sora mea”, a măr-

turisit tânărul. 

În total am afl at că sunt 5 frați, 

dintre care el este cel mai mic și 

îi cunoaște doar pe doi dintre ei. 

Pe ceilalți nu.

„M-am informat, am umblat. 

Sunt o persoană care luptă și 

merge înainte. Pe cel mai mare 

îl cunosc, dar din păcate el e la 

Jucu, e surd, handicapat, nu 

știu cum pot să îi zic în termeni 

medicali, pentru că nici docto-

rii nu mi-au zis exact ce are. Nu 

am cum să țin legătura cu el. 

Ideea e că el are 28 de ani și 

mentalitatea lui e echivalenta 

unui copil de un an și șase luni. 

Cu un copil poți vorbi?”, a mai 

povestit Damian.

La vârsta de 5 ani, o asisten-

tă maternală l-a luat la ea până 

la 18 ani.

„A fost cu chiu cu vai, la fel 

ca un adolescent, acum e bine, 

acum e rău. La un moment dat 

am ales să îmi iau lumea în cap.”

Când a împlinit 18 ani și-a că-

utat și și-a găsit mama.

„După o lună de când m-am 

mutat la mama mea, în 2016, m-

a dat mama afară pe motiv că nu 

am vrut să fi u la fel ca ea, adi-

că: să umblu pe sectoare și să 

fac ce vrea ea. Eu i-am zis că: 

nu, eu vreau să merg să lucrez, 

să îmi termin școala. Văd că fă-

ră școală nu se poate”, a mărtu-

risit tânărul.

Damian se ambiționează să 

meargă la școală și să o termine, 

fi ind conștient că fără aceasta 

opțiunile lui vor fi  limitate.

„Îmi susțin acest argument cât 

mai puternic, din cauza faptului 

că tot timpul, oriunde mergi ți se 

cere mai multă școală. Am apli-

cat la multe locuri de muncă și 

toți îmi spuneau că mă vor su-

na. Dar nu sunau”, susține el.

În prezent, Damian lucrează 

la o spălătorie auto, loc în care 

a primit și cazare. Condițiile nu 

sunt cele mai bune, dar el este 

mulțumit și recunoscător șefului 

său pentru bunăvoința de care a 

dat dovadă ajutându-l.

Reportaj scris de Bianca 
Ioana Orga, studentă în anul 

II la Jurnalism, FSPAC.

pă abandon?
singur

alți 4000 ajung anual la orfelinat

AFLĂ ÎNTREAGA POVESTE AICI
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În Parohia „Sfi ntii Mihail şi 

Gavriil” din satul Boju, pro-

topopiatul Cluj I, au avut 

loc zilele acestea câteva 

evenimente legate de pro-

iectul „Săptămâna copiilor”. 

Această săptămână a avut 

scopul de a-i pune pe copii 

în centrul atenţiei Bisericii 

cu ocazia „Zilei copilului” 

serbate în data de 1 iunie.

Programul a debutat dumi-

nică 2 iunie la biserica parohi-

ală, unde copiii prezenţi au avut 

parte de mai multe activităţi re-

alizate de un grup de voluntari 

inimoşi din cadrul ATCOR Cluj 

împreună cu preotul paroh. Pen-

tru început copiii s-au jucat cu 

voluntarii în curtea bisericii, du-

pă aceasta părintele le-a vorbit 

într-o scurtă cateheză despre 

datoriile pe care le au copiii fa-

ţă de Dumnezeu, faţă de părinţi 

şi unul faţă de altul, iar apoi a 

urmat un atelier în care cei pre-

zenţi au ornat borcane. După 

atelier a început slujba Vecerni-

ei la care copiii au participat ros-

tind împreună la momentele cu-

venite rugăciunea „Tatăl nos-

tru”. La fi nal joaca a fost din 

nou în prim plan, iar la pleca-

re fi ecare copil a dus acasă bor-

canul pe care l-a ornat şi un mic 

dar din partea parohiei.

„Săptămâna copiilor” a con-

tinuat în ziua de marţi la şcoa-

la din sat, unde părintele a 

proiectat un fi lm de desen ani-

mat pentru copiii de la şcoală 

şi grădiniţă. Încununarea aces-

tei săptămâni a avut loc în zi-

ua de Înălţarea Domnului când 

copiii, împreună cu doamne-

le învăţătoare şi educatoare, 

au paricipat la slujba de po-

menire a eroilor neamului, la 

fi nalul căreia au cântat şi câ-

teva cântece patriotice.

Săptămâna copiilor 
în Parohia Boju

Pr. Robert Kovacs

Sâmbătă, 8 iunie 2019, 

în Parohia Ortodoxă 

Ticu din Protopopiatul 

Huedin, păstorită de 

părintele Marius 

Moldovan, a avut loc o 

nouă ediţie a proiectului 

religios-educativ 

O zi pentru copilul tău.

Au participat elevii clase-

lor a II-a A şi a IV-a A de la 

Seminarul Teologic Ortodox 

din Cluj-Napoca, alături de 

părinţii şi fraţii lor, precum şi 

enoriaşi din Parohia Ticu.

Invitaţi speciali au fost 

membrii cetei Sfântul Ioan Va-

lahul, condusă de Oana Ralu-

ca Băilă, care, alături de elevi, 

au prezentat cântece şi dan-

suri specifi ce diferitelor eveni-

mente din viaţa satului: arat, 

secerat, nuntă, botez, şezătoa-

re; dedicate omagierii satului 

românesc. Au urmat jocuri, în-

treceri sportive şi o agapă. Zi-

ua s-a încheiat cu participarea 

tuturor la slujba Veceniei.

„O zi pentru copilul tău”, 
în Parohia Ticu

Duminicã, 09 iunie 2019, 

în biserica „Sfi nţii Apostoli 

Petru şi Pavel”, din cartie-

rul clujean Mãnãştur a fost 

o zi a aprecierii şi a premi-

erii performanţei şcolare.

În fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

mai mulţi elevi de la Şcoala 

Generalã „Iuliu Haţeganu” şi 

de la Şcoala Generalã „Ion 

Creangã” au fost premiaţi de 

parohie, primind diplome, 

cãrţi, icoane şi pachete cu dul-

ciuri. Aceşti elevi au obţinut, 

în cursul anului şcolar ce se 

apropie de fi nal, rezultate bu-

ne la fazele naţionale la olim-

piadele de limba românã, lim-

ba englezã, geografi e, biolo-

gie, fi zicã etc. 

Gestul acesta de recunoş-

tinţă s-a întins şi peste 

dascãlii care i-au pregãtit şi 

format. În cuvântul rostit, 

pãrintele paroh Dan Cismaş 

a subliniat cã Biserica îi 

rãsplãteşte mereu pe cei ca-

re îşi înmulţesc talanţii şi îşi 

desãvârşesc talentele, încu-

rajându-i pe toţi, ca prin 

muncã şi rugãciune, sã 

devinã creştini destoinici şi 

cetãţeni responsabili.

Zeci de elevi clujeni au fost recompensaţi 
de parohia Sfinţii Apostoli din Mănăştur 
pentru merite deosebite la învăţătură

Patriarhia Română a luat 

act cu profundă indignare 

de spectacolul de teatru 

„Eu sunt. Şi?” prezentat 

la Cluj-Napoca în cadrul 

„Săptămânii Mândriei” 

a minorităţilor sexuale.

Conţinutul indecent al aces-

tei reprezentaţii include folo-

sirea batjocoritoare a unor 

simboluri religioase creştine, 

mesajul transmis fi ind unul 

deliberat blasfemiator.

Asemenea atitudini jigni-

toare la adresa covârşitoarei 

majorităţi a românilor, etiche-

tarea negativă a credincioşi-

lor creştini, ofensarea repeta-

tă a sentimentelor religioase 

dezbină societatea şi denotă 

intoleranţă tocmai din partea 

acelora care fac apel în mod 

insistent la toleranţă.

Considerăm că este vorba 

de un act de propagandă ideo-

logică anticreştină, care nu poa-

te fi  scuzat sub pretextul unei 

manifestări aşa-zis artistice.

Amintim că Legea cultelor 

489/2006, la art. 13, alinea-

tul 2, stipulează că „sunt in-

terzise orice forme, mijloace, 

acte sau acţiuni de defăima-

re şi învrăjbire religioasă, pre-

cum şi ofensa publică adusă 

simbolurilor religioase”.

În consecinţă, pledăm pen-

tru respectarea legii în spi-

ritul şi litera ei. În acelaşi 

timp, îndemnăm la promo-

varea decenţei în spaţiul pu-

blic, ca premisă pentru o re-

ală toleranţă.

Biroul de presă al Patriar-

hiei Române

Patriarhia Română îşi exprimă profunda 
indignare privind ofensa publică 
adusă simbolurilor religioase

Pr. Cristian Marius FOCŞANU

Asistenţa socială este 

impusă de anumite necesi-

tăţi obiective, de sentime-

tul fi resc de a ajuta pe cei 

în suferinţă. Dacă înainte 

de creştinism, ea era ocazi-

onală, sporadică, în creşti-

nism ea a făcut şi face în 

continuare parte integran-

tă din misiunea de slujire 

a Bisericii Ortodoxe. 

În învăţătura Sa, Mântuito-

rul a subliniat de nenumărate 

ori importanţa iubirii faţă de 

om, faţă de aproapele. Înţelea-

să mai întâi ca o datorie perso-

nală, individuală, iubirea faţă 

de aproapele a stimulat senti-

mentul solidarităţii şi a unui fel 

de răspundere reciprocă. Mo-

tivaţia cea mai puternică a fi -

lantropiei este şi rămâne Mân-

tuitorul Iisus Hristos, mereu 

Acelaşi, ieri şi azi şi în veac.

În acest context poate fi  în-

cadrat şi evenimentul care a 

avut loc marţi, 11 iunie 2019, 

la Mociu, la care a participat 

ÎPS Părinte Andrei, Arhiepisco-

pul Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, Mitropolitul Clujului, Ma-

ramureşului şi Sălajului. În ciu-

da agendei foarte încărcată, ie-

rarhul şi-a făcut timp să popo-

sească în mijlocul enoriaşilor 

păstoriţi de părintele Iustin 

Câmpean, iar vestea a fost pri-

mită cu mare bucurie de către 

cei din comunitate.

Alături de părintele proto-

pop Dan Hognogi şi de un so-

bor de preoţi, ÎPS Părinte Mi-

tropolit a săvârşit slujba de sfi n-

ţire a unei case ridicată într-un 

timp record, a cărei construc-

ţie a început în toamna anului 

trecut, lucrările fi ind fi nalizate 

recent. Casa respectivă aparţi-

ne unei familii care nu are po-

sibilităţi fi nanciare şi care anul 

trecut a trecut prin momente 

difi cile, după ce mama, în vâr-

stă de 35 de ani, a decedat şi 

a lăsat în urmă două fete, de 8 

şi 11 ani, care au rămas în gri-

ja tatălui şi a bunicilor. La ini-

ţiativa părintelui paroh Iustin 

Câmpean şi cu sprijinul enori-

aşilor şi a oamenilor de bine, 

un număr de 48 de voluntari 

au pus umărul la ridicarea imo-

bilului. Suma necesară a fost 

adunată din colecta realizată 

la nivelul parohiei şi din dona-

ţii, cea mai consistentă aparţi-

nându-i părintelui Vlad Ştefan, 

de la Parohia Ortodoxă Româ-

nă „Sf. Teodora de la Sihla” din 

SUA, care a donat pentru aceas-

tă cauză suma 21.742 de lei.

Un aport important în acest 

sens l-au avut şi autorităţile lo-

cale, în frunte cu primarul Va-

sile Focşa, care a manifestat 

toată deschiderea. La fi nalul 

slujbei, ÎPS Părinte Andrei le-a 

adresat un gând celor prezenţi, 

în care a vorbit de punerea în 

practică a iubirii creştine, afi r-

mând că iubirea nu este în nici 

un caz teorie, ci aceasta se con-

cretizează prin fapte, făcându-te 

eul celuilalt din dragoste ne-

condiţionată faţă de celălalt.

La rândul său, părintele pa-

roh Iustin Câmpean a adus 

mulţumiri ÎPS Părinte Andrei 

pentru susţinere şi tuturor ce-

lor care s-au implicat şi s-au 

ostenit. Drept răsplată pentru 

efortul depus, părintele Iustin 

Câmpean a fost distins cu or-

dinul „Sfântul Ierarh Pahomie 

de la Gledin”. În egală măsu-

ră, ÎPS Părinte Andrei a acor-

dat diplome de aleasă cinstire 

şi sprijin fi nanciar membrilor 

familiei a căror casă a fost sfi n-

ţită cu acest prilej.Înainte de 

a părăsi Mociu, ierarhul a des-

cins şi la Primăria Comunei, 

unde a semnat în cartea de 

onoare a instituţiei şi i-a bi-

necuvântat pe angajaţii care 

l-au întâmpinat cu bucurie.

Parohia ortodoxă din Mociu a ridicat 
o casă pentru o familie nevoiaşă

Pr. Bogdan Ivanov

Clujenii sunt invitaţi să 

participe duminică, 16 

iunie 2019 la Procesiunea 

de Rusalii organizată, pen-

tru al nouălea an consecu-

tiv, în centrul municipiu-

lui Cluj-Napoca, din iniţia-

tiva Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Arhiepiscop 

şi Mitropolit Andrei. 

Evenimentul continuă o 

veche tradiţie din Ardeal ce 

are în centrul ei rugăciunea 

pentru roadele pământului şi 

pentru mediul încojurător, la 

sărbătoarea Pogorârii Duhu-

lui Sfânt. Întregul eveniment 

se va desfăşura după urmă-

torul program:

Începând cu ora 17.00, pe 

platoul din faţa Catedralei Mi-

tropolitane din Cluj-Napoca 

Părintele Mitropolit Andrei 

va săvârşi slujba Vecerniei 

plecării genunchilor, la care 

vor participa toţi preoţii clu-

jeni şi credincioşii de la cele 

48 de parohii din municipiu, 

dar şi din parohiile învecina-

te Clujului.

De la ora 18.00 procesiu-

nea propriu-zisă va porni din 

faţa Catedralei şi se va depla-

sa pe următorul traseu: Pia-

ţa Avram Iancu – B-dul 21 

Decembrie 1989 – Piaţa Uni-

rii (prin faţa Muzeului de Ar-

tă) – B-dul Eroilor – Piaţa 

Avram Iancu, după care în-

tregul sobor va reveni în fa-

ţa Catedralei. Procesiunea va 

avea în frunte toaca, crucea, 

felinare, ripide, prapori, icoa-

na, vor urma diaconii, şi so-

borul preoţilor slujitori, În-

altpreasfi nţitul Părinte Arhi-

episcop şi Mitropolit Andrei 

elevi, studenţi şi credincioşi. 

De-a lungul traseului se vor 

face trei opriri şi se vor ros-

ti ectenii speciale.

Pentru buna desfăşurare a 

procesiunii, Primăria şi Poli-

ţia vor lua măsuri de restric-

ţionare a trafi cului în zona 

centrală a municipiului 

Cluj-Napoca, iar efective de 

jandarmi vor asigura liniştea 

desfăşurării acestei manifes-

tări religioase.

După încheierea procesiu-

nii, în faţa Catedralei Mitropo-

litane se va ofi cia slujba sfi n-

ţirii mici a apei şi vor fi  rosti-

te rugăciuni pentru natură, iar, 

în încheiere, Înaltpreasfi nţitul 

Mitropolit Andrei va rosti un 

cuvânt de învăţătură.

Evenimentul îşi propune 

să îi aducă împreună în rugă-

ciune pe ierarhii, preoţii şi cre-

dincioşii ortodocşi din oraş, 

la marele praznic al Cincize-

cimii, când aripa înnoitoare a 

Duhului Sfânt se revarsă asu-

pra Bisericii şi asupra între-

gului univers. Această proce-

siune reprezintă şi o trăire mai 

deplină a sentimentului co-

muniunii şi manifestarea Bi-

sericii în plinătatea ei, în ma-

rele pelerinaj spre Împărăţia 

lui Dumnezeu.

A noua Procesiune 
de Rusalii la Cluj-Napoca
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PROGRAM CINEMA

Program Cinema Victoria 14 – 20 iunie
Parking
„Parking", fi lmul regizat de Tudor Giurgiu 
și inspirat de romanul „Apropierea", de 
Marin Mălaicu-Hondrari, proiectat în pre-
mieră mondială la TIFF, spune o poveste 
de dragoste. Un fi lm cald, pentru publicul 
larg, în care viaţa unui poet din 
Sângeorz-Băi, Adrian (Mihai Smarandache), 
care emigrează ilegal în Spania, se schimbă 
radical,odată ce o întâlnește pe Maria 
(Belén Cuesta), cântăreaţă... 
„Parking" nu se axează pe condiţia de 
emigrant a personajului lui 
Smarandache decât tangenţial, pentru 
că povestea este despre o iubire, care îţi 
ia minţile și care te lasă copil, despre 
dorinţa unui om de a scrie, dar și de a 
învăţa spaniola perfect pentru a-l putea 
citi pe Roberto Bolano.
Program: vineri 20:00/luni 17:30 22:30
marţi 20:00 /miercuri 15:00 22:30
joi 20:00 22:30

Versuri pocite
Tamás Merthner (Gábor Reisz), la 33 de 
ani, se confruntă cu o criză personală, când 
prietena sa, Anna (Nagy Katica), îl părăseș-
te tocmai în orașul iubirii, Paris... Noul fi lm 
al lui Gábor Reisz, este despre auto-căuta-
re, plin de amintiri din copilărie, scene de 
vis, situaţii de zi cu zi și probleme existenţi-
ale.... O călătorie dureroasă prin viaţă, 
nostalgică și personală, o poveste spusă cu 
mult umor, creativitate și înţelepciune.

Program: vineri 17:30/luni 20:00
marţi 15:00/miercuri 17:30/joi 17:30

Rocketman
Acest fi lm este conceput ca un muzical ba-
zat pe cântecele și viaţa lui Elton John, din 
anii '50 până la începutul anilor '80, piese-
le selectate fi ind reprezentative pentru di-
versele etape din viaţa sa... de la copilărie, 
când se dovedește a fi  un muzician înnăs-
cut până la primele dezamăgiri sentimen-
tale și primele cure de detoxifi ere...
Taron Egerton îl interpretează absolut strălucit 
pe Elton John. Costumele sunt superbe, actorii 
sunt fabuloși, realizarea este ingenioasă, mai 
ales cu inserarea corespunzătoare și relevantă 
a melodiilor din fi lm, ca într-un muzical.
Program: vineri 22:30/marţi 17:30
miercuri 20:00/joi 15:00

Amanda
Amanda" este cel mai recent fi lm al lui 
Mikhaël Hers, prezentat în premieră la 
Festivalul de la Veneţia, în secţiunea 
Orizzonti, cu Vincent Lacoste, în rolul princi-
pal , unul dintre cele mai importante sta-
ruri ale cinematografi ei franceze actuale (3 
nominalizări la premiile César).
Cineastul francez cunoscut pentru preocuparea 
pe care o are legată de tema maturizării îl ale-
ge de data aceasta pe David (Vincent Lacoste), 
de 24 de ani, un tânăr a cărui soră moare 
într-un atentat terorist și o lasă în urmă pe fi i-
ca ei de 7 ani, Amanda. Relaţia luminoasă 

dintre cei doi și trecerea lui David de la viaţa 
boemă în Parisul zilelor noastre la maturitatea 
timpurie face dintr-un fi lm de doliu un fi lm so-
lar, plin de speranţă și tandrețe.
Program: marţi  22:30

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ 
Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant 

pe perioadă determinată:

I. 1 post muncitor califi cat- fochist

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 
14.06.2019 – 21.06.2019
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 24.06.2019
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
c. Proba scrisă : 01.07.2019 – ora 9:00 – la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 03.07.2019 – ora 9:00 – la sediul unităţii

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 21 iu-
nie 2019, ora 12 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cris-
tina, Birou RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe 
este de 50 puncte.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
a.  îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea 

exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pen-

tru care candidează, atestată de medicul de familie 
sau medicul de specialitate medicina muncii;

e.  îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pen-
tru postul vacant;

f. îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g.  nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţi-

uni contra umanităţii, contra statului sau contra au-
torităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fap-
te de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu in-
tenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
I. Muncitor califi cat – fochist
a. Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general 

obligatoriu
b. Curs de formare profesională în meseria de fochist

Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. 
până la data menţionată în calendarul concursului şi va 
conţine în mod obligatoriu:

– Copia actului de identitate; copia certifi catului de naș-
tere și căsătorie, dacă este cazul;

– Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune 
la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);

– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care ates-
tă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de 
Bacalaureat este obligatorie);

– copia carnetului de muncă și adeverinţa care să ates-
te vechimea în muncă și după caz, în specialitate (pentru 
perioada ianuarie 2011 până în prezent);

– cazier judiciar ;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespun-

zătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării con-
cursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate;

–  recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după 
caz, copia fi șei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale;

– alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţii-
lor speciale de participare la concurs;

– curriculum vitae.

Relatii suplimentare privind desfășurarea se pot obţine 
la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul 
concursului – Ec. Oprea Cristina, Biroul RUNOS telefon 
0264-598 361 int.142

ANUNŢ

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
PENTRU COPII ȘI JUNIORI ,,SALINA TURDA“

Salina Turda găzduiește în perioada 15.06 – 17.06. 2019, 
Festivalul Internațional de Șah pentru Copii și Juniori ,, Sa-
lina Turda”, ediția a V-a, la cele cinci turnee din cadrul Fes-
tivalului urmând să participe peste 200 de sahiști din șase 
țări europene.

Festivalul Internațional de Șah pentru Copii și Juniori es-
te organizate de: Șah Club Potaissa Turda, Primăria Muni-
cipiului Turda și Salina Turda.

Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 
15.06.2019, ora 9,30.
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament 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.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii 
de depozitare, loc de parcare cu 
CF. Pret 119.900 Euro, negocia-
bil. Tel. 0745-025163, 
0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 051260

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 
Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), ho-
tarele „Iricău și Fântânele”, arabil 
1,60 hectare, respectiv 0,77 hec-
tare. Tel. 0729-442.031.

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 2 parcele de teren lân-
gă 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.

SERVICII

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

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-

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 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (7.7)

¤ Execut acoperișuri din orice 
tip de tablă, ţiglă metalică, ţi-
glă metalică, tablă zincată, 
jgheaburi, burlane, parazăpezi 
și toate tipurile de reparaţii: 
dulgherie, mansarde, pavaje, 
izolaţii termice, izolaţii carton, 
amenajări interioare și exteri-
oare. Tel. 0732-349989, 
0744-884842. (10.20)

¤ 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, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-501252. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Anunt pentru o oferta 
de munca in strainatate, 

respectiv 
Cipru- orasul Limasol.

Caut femeie serioasă 
pentru curaţenie, 

menaj casa. 

Oferta este 1,200 euro pe 
lună+cazare în condiţii 
civilizate program 8-10 

ore pe zi, 6 zile pe 
săptămână, contract 

muncă+asigurare 
medicală.

Detalii email contact: 
aas@aasystems.eu

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

Caut funcționar 
documentare în cadrul 

unui cabinet 
stomatologic. Se cer 

cunoștințe de folosire 
programe de analiză 

ortodontică 3D, editare 
fotografi i, powerpoint 
și limba engleza nivel 

avansat. Pentru 
informații: 0744777396.

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

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

¤ 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 serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-50131

CERERI

¤ 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.

ELECTRO

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, 
făcut la comandă, la preţuri ne-
gociabile. Informaţii la 
0264-590688, seara. (7.7)

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 
RON, negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (7.7)

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
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.

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă 
faianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, ca-
lorifer 95 x 60 cm și candelabru 
cu 3 braţe cu abajure sticlă opa-
ca. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 
0264-440108. (7.7)

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

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (6.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (6.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (6.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-
lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC și fri-
gider ARCTIC, în stare de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (11.11)

MOBILIER

¤ Vând ușă metalică de la o tera-
să închisă, geamuri din lemn și 
din sticlă pe cornier. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (11.11)

DIVERSE

¤ Vand masina de spalat cu bule, 
in cartierul Marasti. Pret 250 lei,

telefon 0749-2699973.(4.5)

¤ Vând găini oătoare sub un an, 
rasa LOHMANN, preţ 15 lei re-
spectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ Vând palton bărbătesc nou, 
elegant, foarte potrivit pentru 
evenimente, din stofă de lână, 
culoare gri/negru, mărimea 52. 
Preţ foarte avantajos. (6.7)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-

jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
poze fotbaliști, medalii și insig-
ne comuniste, decoraţii, bilete 
tren de carton. Aștept oferte se-
rioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr afi șe, reclame (suc, 
bere, diverse instituţii), de ta-
blă. Ofer preţ bun. Tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 100.000 lei, 
500.000 lei și 1.000.000 lei, va-
rianta de plastic, ofer preţ bun. 
Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (7.7)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie 

0729–15.86.00

www.batrom.ro

publică, în data de 25.06.2019, 
ora 13.00, bunurile mobile con-
stând din: Banda W1 SXAP 5 
mm, 10 bucăţi, la preţul de 15 
lei, Semeringuri Sig Col W1 SMOT 
9 mm, 200 bucăţi, la preţul de 23 
lei, Semeringuri O-rig 70 SH, dife-
rite dimensiuni, 29253 bucăţi, la 
preţul de 3645 lei, Semeringuri 
Silenbloc – S, diferite dimensiuni, 
83 bucăţi, la preţul de 438 lei și 
Semeringuri Saimerinf, diferite 
dimensiuni, 8305 bucăţi, la preţul 
de 3559 lei, la aceste preţuri se 
adaugă TVA. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, camera 11A, telefon 
0264.591670, interior 603 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Am pierdut certifi cat constata-
tor punct de lucru nr. 67956 
/18.11.2013, emis de O.N.R.C. 
Cluj pentru S.C. Rombitulab 
S.R.L., având J12/1487/2012, 
C.U.I. 30267086. Îl declar nul.

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, S.C. STRICT 
PREST S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul COMPLEX 
SUATU: RESTAURANT SUATU - PENSIUNE TURISTICĂ SUATU 
–MAGAZIN ALIMENTAR ŞI ANEXE. Cod CAEN: 4711; 4778; 
5510; 5520; 5610; 5630, din localitatea Sat SUATU, Comună 
SUATU, Nr. 3, judeţul Cluj

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni - joi: 
9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Staff Temp RO
angajează

sudori mig-mag și sudori electrici, 
lăcătuși-montatori, tapițeri, zidari, tâmplari, 

frezori CNC pentru clienți din Franța.

Căutăm persoane cu experienţă. 
Oferim salariu motivant, contract românesc, cazare, 
transport local şi asigurare medicală.

Detalii la 0733-060771 / 0749-254150 / 0770-589355.

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

organizează

CONCURS

pentru ocuparea postului vacant 
de tehnician de radiologie

şi imagistică medicală licenţiat S

Proba scrisă va avea loc în data de 12.07.2019, ora 
11, str. Croitorilor nr. 19-21 la Laboratorul de Radiologie 
și Imagistică Medicală

Interviul va avea loc în data de 16.07.2019, ora 11, 
str. Croitorilor nr. 19-21 la Laboratorul de Radiologie și 
Imagistică Medicală

Condiţii de participare la concurs:
- studii superioare în specialitate;
- 6 luni vechime în specialitatea tehnician de radiologie.
Data limită de depunere a dosarelor:02.07.2019, ora 15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Spitalul Municipal Gherla 
organizează concurs 

pentru ocuparea urmatoarelorposturi:

-  1 post vacant de îngrijitoare pe durata nedeterminată 
în cadrul Secţiei Pediatrie

-  1 post vacant de îngrijitoare pe durata nedeterminată 
în cadrul Secţiei Medicină Internă

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal 
Gherla, str.Horea nr.2, în data de 15.07.2019, ora 10,00 – 
proba scrisă și în data de 17.07.2019, ora 10,00 – interviul

Mai multe informaţii la telefon 0264 241914, pe site-ul 
Spitalului Municipal Gherla: spitalgherla.ro sau la Biroul 
Resurse Umane din cadrul Spitalului Municipal Gherla.

ANUNŢ

Unitatea administrativ-teritoriala comuna Aghiresu, 
judetul Cluj, anunta publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului comunei Aghiresu, începând cu data de 
18.06.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul 
Primaria Comunei Aghiresu, localitatea Aghiresu Fabrici, 
nr. 86, comuna Aghiresu, judetul Cluj. Cererile de 
rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la 
Primaria Comunei Aghiresu.

Informatii suplimentare se pot obtine de la : Marina 
Voinea- telefon 0755-089.912. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

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

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

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

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

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

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

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

ANUNŢ

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUN
PENTRU PERIOADA 15 – 17 iunie 2019

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face 
cunoscut publicului cãlãtor programul de transport pentru 
perioada 15 – 17 iunie 2019:

15.06.2019 – circulatia se va desfãsura între orele 5,30–
23,00, conform programului de transport pentru zilele de 
sâmbătă ;

16.06. – 17.06.2019 – circulaţia se va desfășura între 
orele 6,00–23,00, conform programului pentru zilele de 
duminică ;

Transportul de noapte se realizeaza cu autobuze, prin 
intermediul liniei 25, dupa urmatorul program:

Plecari Bucium:  23,05 – 23,35 – 00,05 – 00,30;
Plecari Unirii:  23,00 – 23,30 – 00,00 – 00,30.

Urãm publicului cãlãtor „Sarbatori fericite! “

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobat prin legea 265/2006, cu modifi carile si 
completarile ulterioare si ORD 1798/2007, SC CLEAN UP 
SRL, anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii 
autorizatiei de mediu pentru obiectivul “Spatiu de spalare, 
curatare si vopsirea textilor”, din localitatea Floresti, str. Avram 
Iancu, nr. 492-500, spatiu E-187. 

Eventualele sugetii si reclamatii se vor depune la sediu APM 
Cluj, Calea Dorobantilor, nr.99, in zilele de Luni-Joi 9-16.30 si 
vineri 9-14

CONVOCATOR

C.A. al SC PRELUCRARE GEAMURI 
ŞI OGLINZI SA CLUJ-NAPOCA 

convocă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data 

de 08.07.2019 ora 12:00, la sediul societăţii pe str.
Dorobanţilor 116, cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al CA și Raportul Comisiei de cenzori de certifi care 
a Bilanţului contabil pe anul 2018, descărcarea de gestiune 
a administratorilor.

2. Discutarea și aprobarea Situaţiilor fi nanciare anuale.
3. Prezentarea și aprobarea BVC pe anul 2019.

4. Diverse

5. în cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate A.G.O.A se 
va ţine în data de 09.07.2019 în același loc, la aceeași oră. 
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12 atleţi CS „U” Cluj în 
finala Campionatului 
Naţional U23
Finala Campionatului Naţional 
de Tineret U23, la atletism, va 
avea loc la Pitești, în perioada 
14-15 iunie, vineri-sâmbătă. 
Competiţia se va desfășura pe 
Stadionul „Nicolae Dobrin”, iar 
primul start se va da vineri la 
ora 09:00 cu proba de 10.000 
m feminin. Prima zi se va înche-
ia la ora 19:55, odată cu startul 
în proba de ștafetă masculin 
4x100m. Sâmbătă, probele în-
cep la ora 10:00, cu startul în 
întrecerea de 110m garduri 
masculin din cadrul decatlonu-
lui. Campionatul Naţional de 
Tineret se va încheia la ora 
19:00, cu proba de ștafetă mas-
culin 4x400m. Programul com-
plet al concursului poate fi  văzut 
aici. De la secţia de atletism a 
CS „U” Cluj vor participa urmă-
torii 12 atleţi, 6 la feminin și 6 
la masculin, în fi nala 
Campionatului Naţional U23:
Feminin: Sarkany Rachel – 
100m, Almășan Adina – 400m 
și 400mg, Scrob Maria – 
400m, Pleșa Diana – 400m, 
Scorţe Patricia – suliţă, 
Telekfavi Krizstina – 10000m, 
Ștafeta 4 x 400m – Almășan 
Adina, Pleșa Diana , Scrob 
Maria și Telekfalvi Krizstina,
Masculin: Parge Robert – 
400m și 200m, Moraru Zeno – 
400m și 400mg, Benta Ioan – 
400m, Godja Beniamin – 
400m, Dezsi Radu – 100m, 
Șevciuc Tudor – 1500m, stafeta 
4 x 400m – Parge Robert, 
Moraru Zeno, Benta Ioan și 
Godja Beniamin

Vasile Miriuţă a 
semnat cu FC Kişvarda

Vasile Miriuţă a semnat cu for-
maţia maghiară FC Kișvarda 
după ce a reușit să o salveze pe 
FC Hermannstadt de la retro-
gradare. Antrenorul cu origini 
maghiare a recunoscut că a 
ajuns la un acord cu formaţia 
maghiară, așa cum s-a speculat 
în ultimele zile în presa din 
România. „Sunt pe drum, cu 
soţia în mașină. Fac un ocol, 
după merg spre casă. Mă duc 
să semnez cu noua echipă. 
Chiar m-am simţit bine la Sibiu, 
dar a venit oferta, familia și-a 
dorit să vin lângă casă. Am o 
fetiţă mai mică și are nevoie de 
tată lângă ea. Oferta e cu mult 
mai bună ca cea din România”, 
a declarat Vasile Miriuţă.
Miriuţă a fost instalat pe banca 
celor de la FC Hermannstadt pe 
durata sezonului regulat, dar a 
fost dezamăgit de atitudinea 
unor persoane din club după 
un început ezitant. „Decizia era 
luată, mi-a fost greu, cei care 
mă strângeau în braţe în de-
cembrie, după voiau să mă 
schimbe. Când e bine, toată lu-
mea lângă tine, la greu nici fra-
ţii nu mai sunt lângă tine, sau 
cum era cântecul ăla... Nu mă 
refer la domnul Mureșan, am 
avut o relaţie bună”, a declarat 
fostul antrenor al lui CFR Cluj.

Pe scurt

PUBLICITATE

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Cel mai important obiectiv 

pentru sezonul 2018/2019 

în cadrul Universităţii Cluj 

a fost promovarea echipei 

de fotbal din eşalonul 

secund în prima ligă. 

Echipa de fotbal a primit 

cel mai mare buget, aproxi-

mativ 1,6 milioane de euro, 

dar cu toate astea a ratat 

promovarea după meciul de 

baraj cu FC Hermannstadt.

Echipa de fotbal s-a bucu-

rat de toate condiţiile din par-

tea clubului, de un aport fan-

tastic din partea fanilor în 

momentele importante, însă 

cu toate astea promovarea a 

fost ratată, deşi echipa a fost 

de multe ori pe locurile care 

duceau direct în primul eşa-

lon fotbalistic.

Un alt obiectiv pe care fa-

nii l-au aşteptat a fost titlul 

de campioană în Liga Naţio-

nală de Baschet pentru U-Ban-

ca Transilvania Cluj. Echipa 

antrenată pe durata ultimul 

sezon de către Mihai Silvăşan 

a ratat acest obiectiv şi a ter-

minat doar pe locul al treilea, 

iar în Cupa României a fost 

eliminată în semifi nale.

Situaţia nu a fost una stră-

lucită nici la handbal feminin, 

acolo unde Universitatea Cluj 

a contat mulţi ani şi s-a lup-

tat chiar pentru titlul de cam-

pioană. Handbalistele antre-

nate de Alin Bondar au înche-

iat pe locul 12 şi s-au salvat 

de la retrogradare în urma 

unui baraj în care la un mo-

ment dat au depins de alte re-

zultate. „U” Olimpia Cluj a 

salvat cât de cât onoarea clu-

bului şi a câştigat fără mari 

emoţii titlul de campioană la 

fotbal feminin.

Dezastru total a fost şi la 

secţiile de volei, rugby sau 

baschet feminin, competiţii în 

care Universitatea Cluj a ter-

minat pe ultimele locuri.

Centenarul negru pentru „U” Cluj
„U” Cluj sărbătoreşte 100 de ani de la înfinţare în 2019 şi întreaga suflare se aştepta la un an 
plin de realizări, dar lucrurile au devenit dramatice cu obiective ratate rând pe rând

Obiectivele Universității au fost ratate rând pe rând

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Bogdan Lobonţ îşi 

va încheia socotelile 

cu Universitatea Cluj 

în următoarele zile, iar 

Costel Enache se pare că 

este varianta conducerii 

pentru sezonul viitor.

Fostul antrenor a celor de 

la Astra Giurgiu a fost demis 

de Ioan Niculae, cel care s-a 

arătat nemulţumit de jocul 

prestat de echipa giurgiuvea-

nă în play-off, dar mai ales în 

fi nala din Cupa României pier-

dută cu 2-1 după prelungiri 

în faţa celor de la Viitorul.

Bogdan Lobonţ a activat 

pe banca Universităţii Cluj în 

ultimele şase luni, dar rata-

rea promovării înseamnă şi 

sfârşitul lui pe banca tehnică 

a echipei. Fostul portar al echi-

pei naţionale a fost contestat 

dur de suporteri pe toată du-

rata mandatului.

Costel Enache le-a mai an-

trenat de-a lungul anilor pe 

Ceahlăul Piatra Neamţ, Poli-

thenica Iaşi, FC Botoşani şi 

Astra Giurgiu. Tehnicianul de 

46 de ani a fost pentru o scur-

tă perioadă de timp şi pe ban-

ca naţionalei României U-19.

Universitatea Cluj a schim-

bat trei antrenori pe durata 

sezonului 2018/2019, iar acest 

factor a contribuit cel mai pro-

babil la ratarea obiectivului. 

Sezonul a fost început cu Adri-

an Falub, cel care a preluat 

echipa în Liga a 3-a. Mircea 

Cojocaru a fost cel care a asi-

gurat interimatul după pleca-

rea lui Falub şi deşi echipa 

mergea bine, el a fost înlocu-

it cu Bogdan Lobonţ înainte 

de startul returului.

Costel Enache, favorit 
pentru postul 
de antrenor la „U” Cluj

• U Cluj (fotbal) – locul 3 în 
Liga 2, participare baraj de 
promovare în Liga 1

• U BT Cluj (baschet mascu-
lin) – locul 3 LNBM

• U Cluj (handbal feminin) 
– locul 12 și salvare de la 
retrogradare la baraj

• U Olimpia Cluj – locul 1 
Liga Naţională de fotbal fe-
minin

• U Cluj (baschet feminin) – 
locul 6 LNBF

• U Cluj (baschet masculin) 
– locul 17-21 LNBM

• U Cluj (rugby masculin) – 
locul 5 din 8 echipe

• U Cluj (rugby feminin) – 
locul 3 din 3 echipe

• U Cluj (volei feminin) – locul 
7 din 8 echipe / divizia A 1

• U Cluj (volei masculin) – 
locul 10 din 10 echipe / di-
vizia A1

• U Cluj (handbal mascu-
lin)- locul 14 din 14 echipe, 
fără victorie în 36 de etape

Rezultatele înregistrate 
de echipele clujene 
în sezonul 2018/2019
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