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CULTURĂ

Operele din Cluj și Iași 
mor, dar managerii 
se plătesc între ei
În bugetul instituției culturale clujene 
există cheltuieli care ridică semne de 
întrebare.  Pagina 3

ACTUALITATE

Untold. Investiție de 16 
mil. €, profit de 3 mil. €
Organizatorii Untold au investit peste 16 
milioane de euro în 2019. Bugetul este cu 
2 mil. € mai mare față de 2018.  Pagina 5

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

Cei peste 211.000 de angajaţi din sectorul „administraţie publică şi apărare” au ajuns la un 
salariu mediu net de 4.961 de lei net în luna iunie a acestui an. Cu alte cuvinte, un funcţionar 
public câştigă, în medie, cu 58% mai mult decât angajaţii din restul economiei.  Pagina 5

ACTUALITATE

Paraziţii au câştigat în prima instanţă. 
Poliţiştii reclamanţi plătesc avocatul

ECONOMIE

România trăiește „pe caiet”. 
20 de miliarde de lei, datorie externă

Trupa Paraziţii a câştigat în 
primă instanţă procesul inten-
tat de Sindicatul Naţional al 
Agenţilor de Poliţie iar repre-
zentanţii forţelor de ordine ar 
urma să plătească 2.500 de 
lei, cheltuieli de judecată, a 
confirmat Cristi Ochiu, repre-
zentantul muzicienilor.

Membrii trupei Paraziţii şi 
casa de discuri 20cm Records 
au câştigat în prima instanţă 
procesul deschis împotriva lor 
de Sindicatul Naţional al Agen-

ţilor de Poliţie. Sindicaliştii i-
au acuzat că versurile piesei 
„Antimiliţie” de pe albumul 
„Arma secretă” îi calomniază.

Artiştii au primit câştig de ca-
uză din partea instanţei iar po-
liţiştii trebuie să le plătească ce-
lor de la Paraziţii cheltuieli de 
judecată în valoare de 2.500 de 
lei. Suma reprezintă onorariul 
avocatului.

Poliţiştii au şi posibilitatea de 
a ataca prin recurs decizia tri-
bunalului.

BNR transmite că datoria exter-
nă a României a crescut în prime-
le 6 luni din 2019 cu 4,254 miliar-
de de euro, la 103 miliarde de eu-
ro, o creştere de 9,26%. De aseme-
nea, defi citul de cont curent a cres-
cut cu 3,717 miliarde de euro, adi-
că cu 38,15%. Un defi cit tot mai 
mare afectează moneda naţională.

În perioada ianuarie – iunie 
2019, datoria externă totală a 
crescut cu 4,254 miliarde de eu-
ro. Datoria externă pe termen 
lung a însumat 70,361 miliarde 

de euro, la 30 iunie 2019 (67,9% 
din totalul datoriei externe), în 
creştere cu 3,5% faţă de 31 de-
cembrie 2018. Datoria externă 
pe termen scurt a înregistrat ni-
velul de 33,310 miliarde de euro 
(32,1% din totalul datoriei ex-
terne), în creştere cu 5,9% faţă 
de 31 decembrie 2018, se arată 
într-un comunicat de presă al 
Băncii Naţionale a României.

În plus, datoria publică a cres-
cut cu 3,219 miliarde euro în prime-
le 6 luni, la 37,982 miliarde euro.
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CCAA

Zilele Culturale Maghiare din Cluj-Napoca se vor desfășura între 17 și 25 august și 
vor însuma peste 630 de programe. În acest an, festivalul sărbătorește 10 ani de 
la înființare. Vezi ce activități au loc cu această ocazie în paginile 6-7. 

Un deceniu de Zilele Culturale Maghiare 

Următoarea ediție 
a cotidianului Monitorul de Cluj 

va apărea luni, 19 august

Credincioșii pornesc în pelerinaj, pe jos, spre Mănăstirea Nicula
Cu ocazia pelerinajului tradiţional la Nicula, o parte din moaştele episcopului martir Iuliu Hossu vor fi purtate 
de către PS Florentin Crihălmeanu episcop de Cluj-Gherla.  Pagina 7

Revolta patronilor!
Salariile bugetarilor, mult mai mari și serviciile tot mai proaste!
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 
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cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Accident mortal la Jucu

Un grav accident rutier a avut loc, luni seară, 
în jurul orei 21:30, pe raza localităţii clujene 
Jucu. Potrivit IPJ Cluj, un bărbat de 57 de 
ani, în timp ce conducea un autoturism pe 
raza comunei Jucu, pe DN 1C E576, înspre 
Gherla, a surprins și accidentat un pieton ca-
re se deplasa pe acostamentul consolidat. 
Din păcate, în urma leziunilor suferite, pieto-
nul a decedat la faţa locului. Este vorba des-
pre un bărbat de 49 de ani din Baia Mare. 
Conducătorul auto, originar din Beclean, ju-
deţul Bistriţa-Năsăud, a fost testat cu apara-
tul etilotest, rezultatul fi ind negativ.

Lăsat fără permis după 
ce a lovit un autobuz şi a fugit
Conducătorul autoturismului care a fost im-
plicat într-un eveniment rutier cu pagube 
materiale pe str. Moţilor din Cluj-Napoca a 
fost identifi cat de poliţiștii rutieri clujeni. 
Șoferul unui autoturism marca Porsche a lo-
vit, duminică dimineaţă, un autobuz al 
Companiei de Transport Public (CTP) pe stra-
da Moţilor din Cluj-Napoca. Potrivit martori-
lor, cel afl at la volan conducea haotic de mi-
nute bune prin oraș și s-a oprit în cele din ur-

mă în autobuz, fără să provoace victime. 
Poliţiștii clujeni au început să-l caute pe șofe-
rul buclucaș, fi ind suspectat de conducere 
sub infl uenţa unor substanţe pshioactive, 
găsindu-l după două zile. Potrivit IPJ Cluj, 
acesta este un bărbat de 25 de ani, din mu-
nicipiul Cluj-Napoca. Tânărul a fost sancţio-
nat contravenţional si i-a fost suspendat 
dreptul de a conduce pentru 120 de zile.

S-a răsturnat cu TIR-ul 
după ce a adormit la volan!

Un accident rutier a avut loc, în zorii zilei de 
marţi, pe raza localităţii clujene Copăceni. 
Potrivit IPJ Cluj, evenimentul rutier s-a pro-
dus pe DN1 E60, în localitatea Copăceni. 
Din fericire, este vorba doar despre un acci-
dent soldat cu pagube materiale, în urma 
căruia circulaţia a fost restricţionată pe o 
singură bandă câteva zeci de minute. 
Conform poliţiștilor, conducătorul auto al 
unui autotren încărcat cu piese auto ar fi  
adormit la volan, răsturnându-se cu TIR-ul 
pe carosabil. Șoferul a fost testat cu apara-
tul etilotest, rezultatul fi ind negativ.

Accident în lanţ 
cu patru maşini

Un accident rutier a avut loc, luni seară, 
pe raza municipiului Turda. Potrivit ISU 
Cluj, o autospecială cu modul de descar-
cerare și un echipaj al SAJ au fost alarma-
te ca urmare a unui accident rutier care a 
avut loc pe strada Petru Rareș din munici-
piul Turda. Pompierii au găsit în momen-
tul sosirii la locul evenimentului patru au-
toturisme avariate și pasagerii ieșiţi din 
acestea. O femeie de circa 30 de ani a 
fost consultată de echipajul SAJ, fiind 
transportată ulterior la spital. În urma ac-
cidentului, circulaţia în zonă a fost închisă 
preţ de circa o oră. Martorii la eveniment 
susţin că accidentul în lanţ s-ar fi produs 
după ce un șofer care circula înspre cen-
tru, semnalizând stânga, cu intenţia să in-
tre spre strada Gării, a fost acroșat din 
spate de un șofer care ar fi văzut târziu in-
tenţia celuilalt. Derutaţi de acesta din ur-
mă, alţi doi conducători auto care veneau 
din sens opus s-ar fi ciocnit între ei, încer-
când să-l ocolească pe șoferul care, susţin 
martorii, ar fi venit cu viteză, întenţio-
nând să evite impactul cu mașina din faţă 
intrând pe contrasens.

Pe scurt

Clujenii din Câmpia 

Turzii – Viişoara – Ceanu 

Mare – Frata – Mociu au 

ajuns la limita insuporta-

bilului după ce reabilita-

rea impracticabilului 

drum judeţean DJ 150 

este tărăgânată de mulţi 

ani, în paralel, cei din 

Consiliul Judeţean Cluj, 

în frunte cu Alin Tişe, 

promiţând anual reabili-

tarea acestuia, reclamă 

deputatul Horia Nasra, 

preşedintele PSD Cluj.

„Practic, dacă cauţi un parc 

de dezmembrări auto, un ci-

mitir auto, în zona Câmpia 

Turzii – Viişoara – Ceanu Ma-

re – Frata – Mociu, drumul 

judeţean este cel mai accesi-

bil! Gropile din metru în me-

tru sunt garanţia distrugerii 

maşinilor clujenilor din zonă 

şi o pată mare pe obrazul ad-

ministraţiei judeţene, care anu-

al le promite oamenilor mo-

dernizarea acestui drum de 

car. Cred că deja niciun clu-

jean nu mai pune bază pe cu-

vântul lui Alin Tişe, însă mă 

întreb, colegilor lui, consilie-

rilor judeţeni liberali, euro-

parlamentarului Buda, chiar 

nu le pasă, chiar nu le este 

ruşine de starea deplorabilă a 

drumurilor judeţene? Chiar 

nu mai există bărbaţi politici 

în PNL Cluj care să-l corecte-

ze, urecheze pe Tişe?” a de-

clarat deputatul Horia Nasra, 

preşedintele PSD Cluj.

Anul trecut în aprilie, con-

ducerea Consiliului Judeţean 

Cluj spunea că pe drumul ju-

deţean DJ 150, Viişoara – Fra-

ta – Mociu, au fost demarate 

lucrări de întreţinere curentă 

şi periodică, fi ind vizat un 

sector de drum în lungime de 

aproximativ 40 de kilometri.

„Sectorul de drum vizat 

se întinde de la kilometrul 

0+600 – localitatea Viişoa-

ra, până la kilometrul 40+300 

pe direcţia Mociu, intersec-

ţia cu drumul naţional DN 

16. Consiliul Judeţean Cluj 

informează că lucrările con-

stau în plombări cu beton 

asfaltic şi burduşiri. Impor-

tanţa acestor lucrări pe care 

le executăm pe sectorul de 

drum Câmpia Turzii – Vii-

şoara – Frata – Mociu este 

dată de faptul că acesta tran-

zitează o zonă vastă a jude-

ţului şi asigură o legătură di-

rectă între drumurile naţio-

nale DN 16, pe direcţia Mo-

ciu şi DN 15 pe direcţia Câm-

pia Turzii. Drumul judeţean 

DJ 150 Viişoara – Frata – Cri-

şeni – Mociu este inclus în 

Programul de investiţii pen-

tru anul 2018 privind lucră-

rile de modernizare şi reabi-

litare a drumurilor judeţene, 

lucrările fi ind fi nanţate din 

creditul în valoare de 

50.000.000 de euro angajat 

în acest scop de Consiliul Ju-

deţean Cluj. În prezent, pro-

iectul se afl ă în faza de ob-

ţinere a autorizaţiei de con-

struire, lucrările urmând să 

demareze în cursul acestui 

an”, declara, la acea dată, 

lin Tişe, preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj.

PSD Cluj: DJ 150, 
„distrugătorul de maşini”
Social democrații clujeni arată starea deplorabilă a tronsonului de 
drum județean Câmpia Turzii - Viişoara - Ceanu Mare - Frata – Mociu

Pe drumul județean Câmpia Turzii - Viişoara - Ceanu Mare - Frata – Mociu întâlnești gropi la tot pasul

VEDEȚI PE WWW.MONITORULCJ.RO 
CUM SE CIRCULĂ PE DJ 150

ALIN TIȘE | 
președintele consiliului 
județean Cluj-Napoca

„Consiliul Judeţean Cluj 
informează că lucrările 
constau în plombări cu 
beton asfaltic şi burduşiri. 
În prezent, proiectul se 
afl ă în faza de obţinere a 
autorizaţiei de construire, 
lucrările urmând să 
demareze în cursul 
acestui an.“
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca distribuie 

gratuit apă şi asigură spa-

ţii în care persoanele care 

au nevoie se pot proteja 

de temperaturile mari.

Date fi ind avertizările de 

caniculă instituite pentru a-

ceste zile de către Adminis-

traţia Naţională de Meteoro-

logie (ANM), Primăria a des-

chis patru puncte de refugiu 

în municipiu, unde clujenii se 

pot răcori şi hidrata: în faţa 

Casei de Cultură a Studenţi-

lor – Piaţa Lucian Blaga, în 

Piaţa Mihai Viteazul, vis-a-vis 

de Cinema Florin Piersic, în 

zona Pieţei Mărăşti şi în zo-

na Operei Maghiare.

De asemenea, 35 de ciş-

mele sunt amplasate în ur-

mătoarele zone intens tran-

zitate: Parcul Central „Simi-

on Bărnuţiu” (7), Parcul Ro-

zelor; Parcul de joacă pentru 

copii ,,Coca-Cola” (lânga Sta-

dionul Cluj Arena), Aleea Sta-

dion (în zona parcului de joa-

că), Piaţa Mihai Viteazul, Par-

cul Primăverii, Parcul Detu-

nata, Piaţa Avram Iancu, B-dul 

Eroilor, Piaţa Unirii (3 ampla-

sate lângă Clopotul Memo-

randiştilor, lângă barierea de 

la parcarea cu plată din spa-

tele toaletei publice, respec-

tiv pe zona pietonală la in-

trarea în Biserica „Sf. Mihail”) 

Piaţa Muzeului.

Cişmele se regăsesc şi în 

Parcul Coastei, Parcul de 

joacă din zona Minerva, Par-

cul Tulcea, Parcul Farmec, 

Parcul 1 Decembrie 1918, 

Parcul Baza Sportivă Unirea 

– cartier Mănăştur, Parcul 

de joacă de lângă Expo Tran-

silvania, str. Aurel Vlaicu, 

str. Memorandumului, sta-

ţia CTP – SUD, Piaţa Luci-

an Blaga (în faţa Casei de 

Cultură a Studenţilor), Ci-

mitirul Central (str. Avram 

Iancu şi Calea Turzii, 3 buc.), 

str. Cantonului (2) şi în car-

tierul Bună Ziua, în parcul 

de lângă biserică.

Apă gratuită de la Primărie, spaţii de refugiu şi cişmele 
pentru clujeni în zilele toride de vară

După caniculă vin ploi, meteorologii anunţând instabilitate 
atmosferică, de miercuri dimineaţa până vineri.

De miercuri sunt anunţate ploi, fi ind emisă o informare de 
instabilitate atmosferică de la ora 9.00, până vineri dimi-
neaţa, la ora 9.00.

Potrivit informării ANM, vor fi  intervale de timp cu instabili-
tate atmosferică, ce se va manifesta prin intensifi cări ale 
vântului, vijelii, averse ce vor avea și caracter torenţial, des-
cărcări electrice și grindină.

Fenomenele vor fi  mai frecvente la început în regiunile ves-
tice și nord-vestice, apoi aria lor se va extinde treptat și în 
restul teritoriului.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile 
de apă vor depăși local 20 l/mp și izolat 40 – 50 l/mp.

Cu toate acestea, meteorologii spun că și miercuri canicula și 
disconfortul termic vot persista în sudul, estul și centrul ţării.

După caniculă, vin ploile

– evitarea ieșirii din locuință, precum și a deplasărilor nene-
cesare în perioadele cu temperaturi ridicate;

– să se consume zilnic minimum 2 litri de lichide: apă plată, 
ceai sau sucuri naturale;

– să se evite consumul băuturilor alcoolice, îndeosebi a ce-
lor spirtoase;

– persoanelor vârstnice li se recomandă să rămână în încă-
peri răcoroase și să evite ieșirile în oraș între orele 11:00-
16:00;

– este recomandat ca aparținătorii persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilități care locuiesc singure, să le vizite-
ze pe acestea de cel puțin odată sau de două ori pe zi;

– pentru prevenirea insolațiilor se impune supravegherea 
copiilor, evitându-se locurile de joacă expuse direct 
radiațiilor solare;

– se recomandă ca îmbrăcămintea să fi e căt mai lejeră, din 
țesătură de bumbac,cât mai deschisă la culoare;

Recomandări pentru vreme caniculară 
pentru cetățenii Clujului

Managerul Operei 

Naţionale din Cluj, Florin 

Estefan, şi cel al Operei 

Naţionale din Iaşi, 

Beatrice Rancea, semnau, 

pe 22 aprilie, un contract 

de prestări de servicii 

artistice prin care prima 

instituţie se angaja 

să-i plătească celei 

din urmă o remuneraţie 

brută de 37.447 lei pentru 

ca să regizeze opera 

„Don Giovanni” de W. A. 

Mozart ce urma să se 

joace pe scena din Cluj.

Net, Beatrice Rancea a înca-

sat 35.200 lei, 11.000 lei – nu-

merar, până pe 8 mai, iar restul 

de 24.200, prin ordin de plată, 

după data premierei, dar nu mai 

târziu de 31 mai, scrie evz.ro.

În prima clauză din con-

tract, părţile se angajează „să 

asigure confi denţialitatea asu-

pra tratativelor purtate în ve-

derea încheierii acestui con-

tract, precum şi asupra acelor 

clauze care, prin natura lor, nu 

sunt de notorietate publică”.

O săptămână mai târziu, de 

la ultimul termen de plată, Flo-

rin Estefan, afl at la Iaşi cu spec-

tacolul „Evgheni Oneghin“, în 

care joacă rolul principal, a 

spus că Opera clujeană, care 

împlineşte un secol de existen-

ţă, e în pragul colapsului.

Rancea: Situaţia 
operelor este specială

Cei doi manageri au ieşit 

public, cu acel prilej, ca să 

anunţe că instituţiile pe care 

le conduc riscă să nu îşi poa-

tă susţine spectacolele în sta-

giunea viitoare din lipsă de 

bani. Beatrice Rancea, a anun-

ţat că este posibil ca specta-

colele de la începutul stagi-

unii viitoare să nu se mai ţi-

nă, Ministerul Culturii redu-

când bugetul pentru „Bunuri 

şi servicii“ la 30%.

În raportul de activitate tri-

mis la Ministerul Culturii, ma-

nagerul Rancea estimează pe 

anul 2019 un buget de 44 mili-

oane lei, din care cheltuielile sa-

lariale reprezintă 30,8 milioane, 

iar cheltuielile cu „Bunuri şi ser-

vicii“ sunt în jur de 11 milioa-

ne de lei, adică un sfert.

Ea a explicat că într-o situa-

ţie similară se afl ă şi alte institu-

ţii de cultură din subordinea Mi-

nisterului Culturii, însă cele mai 

afectate ar fi  operele naţionale.

„Situaţia operelor este speci-

ală. Pentru că dacă noi luna vi-

itoare nu avem bani pentru pro-

ducţiile în derulare şi pentru co-

laboratori, fără de care noi nu 

ne putem desfăşura activitatea 

şi nicio operă din ţară nu-şi poa-

te susţine activitatea, practic nu 

vom mai juca“, a adăugat Betri-

ce Rancea, potrivit Ziarul de Iaşi.

Unde sunt controalele 
fi nanciare ale 
Ministerului Culturii?

Faţă de relaţia profesională 

dintre cei doi şi de situaţia cre-

ată, sursa care ne-a furnizat 

contractul a declarat: „Cei doi 

manageri se plătesc unul pe 

celălalt din bugetul pentru bu-

nuri şi servicii. Scandalul pro-

vocat de aşa zisa lipsă a bani-

lor a fost provocat chiar de Es-

tefan Florin şi Rancea Beatri-

ce. Trebuie să existe transpa-

renţă în orice subiect legat de 

banul public. De ce nu se mai 

aude nimic despre controale-

le fi nanciare ale ministerului 

la instutuţiile de cultură din 

ţară? Cum un manager este 

plătit din bugetul de bunuri şi 

servicii de către un alt mana-

ger dintr-o instituţie care este 

fi nanţată de acelaşi minister?”.

Operele Naţionale din Cluj şi Iaşi mor, 
dar managerii se plătesc între ei
În bugetul instituţiei culturale clujene există cheltuieli care ridică semne de întrebare. 
Bani mulţi pentru achiziţii şi sporuri de neînţeles pentru funcţionari.

Florin Estefan, Managerul Operei Naționale din Cluj Beatrice Rancea, Managerul Operei Naționale din Iași

Florin Estefan, managerul Operei Naţionale din 
Cluj-Napoca a declarat că, din cauza tăierilor bugetare, 
nu va fi o nouă stagiune. Ulterior, a anunţat că stagiu-
nea se va deschide fără nicio problemă.

O scurtă privire peste programul anual al achiziţiilor pu-
blice a Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, dar și 
peste salariilor angajaţilor, arată cifre uluitoare.

Astfel, în documente se arată că doar serviciile de inter-
net ale instituţiei costă 1.800 de euro pe anul 2019, iar 
serviciile de telecomunicaţii costă 6.000 de euro. Anul 
trecut însă, poșta, telecomunicaţiile, radio, tv și inter-
net, împreună, au costat 32.133 de lei, adică puţin pes-
te 6.800 de euro. Anul acesta, serviciile însumează 
9.400 de euro.

Serviciile IT, dezvoltare soft ajung la 15.200 de euro (oa-
re ce software ar putea costa o asemenea sumă conside-
rabilă?!), iar pentru materialele publicitare au un buget 
de 15.000 de euro.

Monitorul de Cluj a încercat să discute cu Claudia 
Giurgiu, șeful biroului de achiziţii publice, persoana care, 
potrivit lui Estefan, este responsabilă de procedură, să 
explice aceste sume, însă nu a putut fi contactată.

Acestea sunt doar câteva sume care par aberante. Însă 
nici cu salariile, angajaţii de la Operă nu se pot plânge, 
mai ales că majoritatea primesc sporuri de condiţii grele 
de muncă și de condiţii periculoase sau vătămătoare.

Florin Estefan, managerul instituţiei, primește aproape 
3.000 de euro pe lună (14.038 lei), la care se adaugă o 
indemnizaţie lunară de 950 de lei, fiindcă are titlul știin-
ţific de doctor.

În schimb, directorul artistic și directorul economic pri-
mesc o sumă frumușică în plus lunar, pe lângă salariile 
care depășesc 10.000 de lei, care reprezintă „spor condi-
ţii grele de muncă”. Acest spor îl primesc aproape toţi 
angajaţii, chiar și secretarii PR, care au peste 5.000 de 
lei salariu, la care se adaugă sporul de 791 de lei, re-
spectiv 848 de lei.

Alte semne de întrebare ridică sporul pentru condiţii de 
muncă „periculoase sau vătămătoare”. Acest spor îl pri-
mesc chiar și consilierul juridic, economistul specialist și 
merceologul. Nu putem decât să ne întrebăm ce activităţi 
periculoase pot desfășura economistul sau juristul lucrând 
pentru Opera din Cluj, ca să primească 852, respectiv 821 
de lei în plus la salariul lunar de peste 5.000 de lei?

„Cei de la Inspecţia Muncii au făcut niște calcule și le-au 
dat tuturor de jos de la administrativ sporuri de condiţii 
grele de muncă. S-au dat începând cu anul trecut din va-
ră. Toţi au primit, fiindcă lucrează la calculator”, a expli-
cat Florin Estefan pentru Monitorul de Cluj.

Alba-Neagra cu bugetul Operei din Cluj. 
Are sau nu are bani să funcționeze?
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UBB ÎNSEAMNĂ:
21 de facultăți, 91 de departamente
22 centre culturale și peste 50 de centre de cercetare

AVEM
466 de programe de studii de licență,
222 programe de studii de masterat,
în limbile română, maghiară, germană, engleză și franceză

21

466

DE FACUL

PROGRAME DE 

www.ubbcluj.ro

AI POSIBILITATEA
de a te perfecționa datorită gamelor variate de programe 
post-doctorale și post-universitare, programelor 
profesionale și de lifelong learning 
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ALEGE
una dintre cele 29 de școli doctorale care acoperă
31 de domenii de cercetare

29
DOCTORALE

LIFELONG

TACT:
TATEA LY
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ÎNSCRIE-TE DIN 11 SEPTEMBRIE!
HAI la UBB!

Negocierile purtate 

de poliţişti, timp de peste 

3 ore, cu un tânăr afl at 

pe marginea unui pod, 

gata să renunţe la viaţă, 

au condus la salvarea 

acestuia. Evenimentul 

a avut loc în cursul nopţii 

trecute, la intrare în loca-

litatea Viişoara.

La data de 13 august, în ju-

rul orei 00:25, un bărbat a se-

sizat Poliţia municipiului Câm-

pia Turzii cu privire la faptul 

că un tânăr vrea să se arunce 

în apă, acesta afl ându-se pe 

podul peste râul Arieş, la in-

trarea în localitatea Viişoara.

„Imediat după sesizare, s-a 

format o echipă operativă din 

poliţişti din cadrul Poliţiei 

municipiului Câmpia Turzii 

şi din cadrul Secţiei 4 Poliţie 

Rurală. Aceştia s-au deplasat 

rapid la faţa locului şi au ini-

ţiat negocieri cu tânărul ca-

re se afl a pe partea exterioa-

ră a balustradei podului de 

peste Arieş, ameninţând că 

se va arunca. Totodată, la fa-

ţa locului a ajuns şi negoci-

atorul din cadrul Serviciului 

pentru Acţiuni Speciale Cluj, 

care a preluat discuţiile, 

afl ând că tânărul în vârstă 

de 26 de ani, din Turda, ar 

fi  avut o dispută cu iubita 

sa, acesta fi ind motivul pen-

tru care se afl ă în această si-

tuaţie”, transmite IPJ Cluj.

După circa 3 ore, poliţiş-

tii au reuşit să-l determine 

pe bărbat să treacă pe par-

tea cealaltă a balustradei şi 

să renunţe la actul suicidal.

„Acesta a fost transportat 

la unitatea medicală pentru 

un consult de specialitate. 

Acţiunea a fost sprijinită de 

un echipaj de pompieri ca-

re a asigurat cu o barcă de 

salvare zona din apropierea 

podului peste râul Arieş”, 

mai spun poliţiştii.

Un tânăr a ameninţat că se sinucide 
după o ceartă cu iubita

Noi acuzaţii grave la adre-

sa poliţiştilor. Un bărbat 

susţine că a fost bătut 

crunt la Cluj-Napoca de 

oamenii legii, fără să fi e 

vinovat de vreo infracţiu-

ne. Un echipaj l-a auzit că 

discuta pe stradă despre 

operaţiunea de salvare 

ratată de la Caracal, i-a 

cerut să se legitimeze, şi 

l-a pedepsit pentru că a 

refuzat. Poliţia vorbeşte 

însă despre injurii aduse 

uniformei.

„M-au trântit jos, m-au în-

cătuşat. Mai am aici pe umăr, 

pieptul mă doare îngrozitor, 

abia inspir. Am fost lovit cu 

picioarele, cu genunchiul în 

piept...”, spune Gabriel Pa-

puc, persoană vătămată, citat 

de digi24.ro.

Gabriel Papuc este din 

Cluj-Napoca, dar trăieşte de 

mai mulţi ani în Anglia. În-

tors acasă în vacanţă, în we-

ekend a ieşit în oraş să mă-

nânce cu un prieten. Întâm-

plarea a făcut ca la acelaşi 

fast-food să se afl e şi trei po-

liţişti, care i-au auzit vorbind 

de cazul Caracal.

Gabriel Papuc: „Povesteam 

cu prietenul meu, l-am între-

bat dacă ascultase convorbi-

rile (n.r. – Alexandrei cu 112), 

arătând cu privirea şi capul 

spre echipajul de poliţie, spu-

nându-i: «Ai văzut ce au fă-

cut nenorociţii ăştia?». În se-

cunda următoare, un agent de 

poliţie s-a îndreptat spre mi-

ne şi mi-a cerut un act de iden-

titate, i-am spus că nu am”.

Bărbatul susţine că poliţiş-

tii l-au agresat fi zic şi pe dru-

mul spre secţia de poliţie.

Gabriel Papuc: “M-au în-

cătuşat, m-au luat pe sus, 

m-au urcat în maşina de po-

liţie. Agentul de poliţie din 

spate care era lângă mine a 

început să mă lovească cu pal-

mele, cu pumnii în stomac, 

în cap”.

Omul spune că i-a fost în-

tocmit şi un proces verbal, pe 

care ar fi  refuzat să îl semne-

ze întrucât nu avea niciun nu-

me de agent de poliţie trecut 

pe el. Odată lăsat să plece, 

bărbatul a sunat la 112. Re-

prezentanţii Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj-Na-

poca confi rmă prezenţa lui la 

unitatea de primiri urgenţe şi 

spun că acesta ar fi  suferit un 

traumatism cranio-cerebral 

minor, dar şi multiple răni la 

nivelul membrelor.

Gabriel Papuc: „Cu actul 

de la urgenţe, mi s-a eliberat 

un certifi cat medico-legal un-

de se spune clar că am fost 

agresat prin lovire, leziuni cu 

3-4 zile de îngrijiri medicale”.

„Bărbatul a fost sancţionat 

contravenţional cu amendă 

pentru adresare de injurii şi 

cu avertisment pentru refuz 

de legitimare. S-a procedat la 

imobilizare prin folosirea for-

ţei. Până în prezent la sediul 

unităţii de poliţie nu a fost de-

pusă vreo sesizare privind un 

eventual comportament abu-

ziv al poliţiştilor”, spune Car-

men Pompaş, purtător de cu-

vânt IPJ Cluj.

Bărbatul anunţă că va de-

pune plângere atât la la poli-

ţie, cât şi la Parchet.

Clujean, bătut de poliţişti pentru 
că a criticat intervenţia în cazul Caracal?

Judecătoria Cluj-Napoca 

a obligat două ministere 

să achite daune morale 

totale de 150.000 lei 

unui bărbat şi unui minor 

atacaţi de urs.

Cei doi reclamanţi au dat 

în judecată Asociaţia Vânăto-

rilor şi Pescarilor Sportivi Vo-

ievod Gelu, Garda Forestieră 

Cluj, Agenţia pentru Protec-

ţia Mediului Cluj, Agenţia Na-

ţională pentru Protecţia Me-

diului, comuna Unguraş, Mi-

nisterul Apelor şi Pădurilor şi 

Ministerul Mediului, solici-

tând instanţei să dispună obli-

garea pârâtelor în solidar la 

plata sumei de 100.000 lei că-

tre reclamantul D.C (minor) 

şi la plata sumei de 200.000 

lei către reclamantul P.T. re-

prezentând daune morale pen-

tru vătămări corpolare grave 

suferite ca urmare a atacului 

unui urs, scrie clujust.ro.

Ursul şi-a înfi pt ghearele 
şi i-a muşcat

În motivarea cererii, re-

clamanţii au arătat că la da-

ta de 30 august 2015, în ju-

rul orei 8.00, pe raza comu-

nei Unguraş, respectiv în sa-

tul Batin, au fost atacaţi de 

un urs care se afl a în căuta-

re de hrană. Reclamanţii au 

arătat că în urma acelui atac 

au suferit prejudicii corpo-

rale grave, subliniind faptul 

că, dacă animalul respectiv 

nu ar fi  abandonat atacul, 

probabil consecinţele ar fi  

fost mult mai grave sau chiar 

fatale. În plus, reclamanţii 

au arătat că pe lângă vătă-

marea integrităţii corporale 

şi a sănătăţii, le-a fost afec-

tată şi starea psihică, asoci-

ată atacului direct şi intem-

pestiv a ursului.

Mai mult decât atât, cei 

doi au arătat că au suferit 

şi un prejudiciu estetic, ră-

mânând cu o serie de cica-

trice şi sechele pe părţile 

corpului lezate de muşcătu-

rile şi ghearele ursului.

Potrivit certificatului me-

dico-legal eliberat de Insti-

tutul de Medicină Legală 

Cluj, minorul a prezentat le-

ziuni traumatice care s-au 

putut produce prin muşcă-

tura şi acţiunea ghearelor 

unui animal, care au nece-

sitat 28-30 de zile de îngri-

jiri medicale. Bărbatul a pre-

zentat leziuni traumatice ca-

re au necesitat 40-45 de zi-

le de îngrijiri medicale.

Reclamanţii au arătat că 

normele legale stabilesc o 

serie de atribuţii, proceduri 

şi obligaţii pentru toate pâ-

râtele, în vederea asigurării 

securităţii şi sănătăţii popu-

laţiei împotriva atacurilor 

animalelor sălbatice, obliga-

ţii care nu au fost îndeplini-

te şi care duc la răspunde-

rea solidară a pârâtelor pen-

tru producerea prejudiciilor.

Vina, pasată 
de la o instituţie la alta

Ministerul Apelor şi Pădu-

rilor a subliniat că nu are 

competenţe de acordare a 

despăgubirilor pentru vătă-

mările corporale suferite de 

reclamanţi. Pârâta a arătat că 

este administrator al faunei 

cinegetice, inclusiv a speciei 

de urs, însă managementul 

acestei specii se asigură de 

către Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului a sub-

liniat că potrivit legislaţiei 

în vigoare, sunt reglementa-

te doar despăgubirile acor-

date pentru pagubele produ-

se de exemplarele din speci-

ile de faună de interes cine-

getic, culturilor agricole, sil-

vice şi animalelor domesti-

ce. Pârâta a subliniat că au-

toritatea publică centrală ca-

re răspunde de vânătoare, în 

speţă Ministerul Apelor şi 

Pădurilor, în calitate de ad-

ministrator al fondului cine-

getic naţional, obligă gesti-

onarii, în speţă Asociaţia Vâ-

nătorilor şi Pescarilor Spor-

tivi să asigure paza exem-

plarelor din speciile de fau-

nă ce se regăsesc pe supra-

faţa unui fond cinegetic.

Judecătoria Cluj-Napoca 

a respins plângerea împotri-

va Gărzii Forestiere, Agen-

ţiei pentru Protecţia Mediu-

lui, comunei Unguraş şi Aso-

ciaţiei Vânătorilor şi Pesca-

rilor Sportivi ca fiind formu-

late împotriva unei persoa-

ne fără calitate procesuală 

pasivă şi a admis-o împotri-

va celor două ministere: 

“obligă pârâtele Ministerul 

Mediului şi Ministerul Ape-

lor şi Pădurilor la plata în 

solidar către reclamantul P.T. 

a sumei de 100.000 lei şi că-

tre reclamantul D.C. a su-

mei de 50.000 lei”.

Statul român a atacat cu 

apel senţina.

Judecătorii au considerat 

că obligaţia de control şi su-

praveghere o au în comun 

Ministerul Mediului şi Mi-

nisterul Apelor şi Pădurii.

Două ministere obligate să achite daune 
unui bărbat şi unui minor atacaţi de urs în Cluj

Cei doi au fost atacați de un urs care se afl a în căutare de hrană
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Untold a atras peste 

370.000 de participanţi 

în cele patru zile de festi-

val, iar mai bine de 20% 

dintre aceştia au fost 

turişti străini. De al an 

la an numărul de partici-

panţi la festival a crescut 

cu circa 15%.

Fondatorul Untold, cel mai 

mare festival de muzică or-

ganizat în România, a inves-

tit peste 16 milioane de euro 

în 2019 în organizarea eveni-

mentului ajuns la cea de-a 

cincea ediţie. Bugetul este cu 

2 milioane de euro mai ma-

re faţă de nivelul din 2018, 

potrivit lui Bogdan Buta, unul 

dintre organizatorii festivalu-

lui. Banii pentru investiţii 

sunt obţinuţi de la fi rmele 

partenere care pariază pe pro-

movare (40% din buget), din 

vânzarea de bilete şi abona-

mente (40%) şi de la parte-

nerii care vin cu standuri în 

cadrul evenimentului (20%).

Organizatorii estimează că 

din total participanţilor la edi-

ţia din acest an, 20% sunt din 

judeţul Cluj, 20 % din străină-

tate, iar restul de 60% venind 

din toată România. Şi anul aces-

ta, au fost prezenţi participanţi 

din peste 100 de ţări ca, An-

glia, Olanda, Franţa, Belgia, 

Austria, Polonia, Ungaria, pâ-

nă la ţări exotice cum ar fi  Ar-

gentina, Brazilia, India, China.

La o prima estimare, din cei 

peste 370.000 de participanţi, 

cei 300.000 veniţi din afara Clu-

jului au cheltuit fi ecare în me-

die, în cele 4 zile, cel puţin 150 

euro, pe cazare, transport, re-

staurante, terase, cumpărături, 

vizite la muzee etc. La un cal-

cul simplu, acest lucru înseam-

nă o infuzie de capital în comu-

nitatea clujeana, de peste 45 mi-

lioane euro. Aceşti bani se vor 

regăsi apoi în impozite şi taxe 

locale, dar şi în încasări pentru 

business-urile locale sau pentru 

oamenii care au profi tat de nu-

mărul mare de turişti prezenţi, 

punându-şi apartamentele sau 

casele la închiriat.

Investiţii de peste 1,3 
milioane lei

Ca în fiecare an, organi-

zatorii au pus rapid în prac-

tică un plan de acţiuni, me-

nit să pună în valoare zona 

din centrul oraşului unde îşi 

desfăşoară activitatea festi-

valul. Mai mult decât atât, 

organizatorii îşi doresc să 

fie un exemplu pentru co-

munitate şi îşi asumă că, pe 

lângă lucrările de reamena-

jare a Parcului Central, pe 

o suprafaţă de 10.000 mp, 

necesare în urma folosirii 

parcului în cele 4 zile, să fa-

că şi o extra-investiţie în în-

frumuseţarea a altor peste 

50.000 mp din parc, supra-

faţă folosită, an de an, de 

întreaga comunitate.

Astfel că, în urma evalu-

ărilor realizate alături de Pri-

măria Municipiului Cluj-Na-

poca, Untold îşi asumă să 

reamenajeze peste 60.000 de 

mp din parc, investiţie care 

se ridică la suma totală de 

peste 1 milion de lei. Aces-

te lucrări sunt schimbarea 

unor porţiuni de gazon, su-

praînsămânţare, toaletare ve-

getaţie şi până la amenajări 

peisagistice. Lucrările au fost 

deja începute, urmând a fi  

realizate până la fi nele lunii 

august 2019. Pentru a reda 

clujenilor parcul în cel mai 

scurt timp, au fost contrac-

tate, în paralel, mai multe 

fi rme specializate care se 

ocupa deja de lucrări.

Şi pentru Cluj Arena, or-

ganizatorii Untold şi-au a-

sumat să contribuie la păs-

trarea în condiţii optime a 

gazonului. Deja a fost în-

ceput procesul de înlocui-

re a porţiunilor de gazon 

afectate în urma festivalu-

lui cât şi a altor zone din 

teren, afectate în urma ex-

ploatării uzuale de peste an 

sau unde gazonul era deja 

bolnav. Suma pe care o va 

cheltui Untold în acest sens 

este de peste 370.000 lei. 

Pe lângă lucrările de la ga-

zon, organizatorii vor eva-

lua alături de managemen-

tul Cluj Arena şi eventua-

lele deteriorări survenite în 

afara terenului de joc, ur-

mând ca toate cheltuielile 

rezultate, să fie acoperite 

integral de către Untold, la 

fel ca şi în anii precedenţi.

Untold în 2019. Investiţie de 16 mil. euro 
cu un profit operaţional de 3 mil. euro

Cei peste 211.000 de anga-

jaţi din sectorul „adminis-

traţie publică şi apărare” 

au ajuns la un salariu 

mediu net de 4.961 de lei 

net în luna iunie a acestui 

an, în creştere cu 18% 

faţă de perioada similară 

din 2018, arată datele 

Institutului Naţional 

de Statistică, citate 

de Ziarul FInanciar.

În iunie, salariul mediu 

net la nivel naţional a fost 

3.142 de lei net, în creştere 

cu 15% faţă de perioada si-

milară din 2018, ceea ce în-

seamnă că un funcţionar pu-

blic câştigă, în medie, cu 

58% mai mult decât angaja-

ţii din restul economiei.

„Problema nu este că sa-

lariile funcţionarilor publici 

sunt prea mari, ci că sunt 

prea mari comparativ cu ce-

ea ce fac şi ceea ce oferă 

ca servicii. Dacă ar oferi 

servicii bune, nu ar avea 

nimeni nimic de spus în le-

gătură cu nivelul lor sala-

rial. (...) În mediul privat, 

ca să câştigi 5.000 de lei 

net pe lună trebuie să ai ani 

buni de experienţă profesi-

onală sau să fii angajat în 

sectorul IT“, a explicat pen-

tru ZF Cristina Săvuică, pre-

şedinte şi director general 

al grupului de companii Lu-

gera, cu activităţi de recru-

tare şi închiriere de forţă 

de muncă în regim tempo-

rar, care are în prezent pes-

te 8.000 de salariaţi.

Cheltuielile statului pen-

tru personalul bugetar au fost 

de 42,8 miliarde lei în prime-

le cinci luni din acest an, în 

creştere cu aproape 25% fa-

ţă de aceeaşi perioadă din 

anul trecut, potrivit analistu-

lui economic Iancu Guda.

Practic, cheltuielile sta-

tului cu personalul angajat 

s-au dublat în ultimii patru 

ani, ritmul de creştere a sa-

lariilor din sectorul public 

fiind dublu comparativ cu 

mediul privat.

„În acest ritm, cheltuie-

lile statului cu personalul 

public o să depăşească 10% 

din PIB în anul 2019, repre-

zentând cel mai ridicat ni-

vel din ultimul deceniu al 

României, precum şi cea mai 

mare pondere din PIB com-

parativ cu ţările din UE”, 

avertizează Iancu Guda.

Guvernatorul BNR, Mugur 

Isărescu, a avertizat săptă-

mâna trecută că ponderea 

cheltuielilor cu salariile şi 

pensiile a ajuns la 70% din 

totalul cheltuielilor şi a sub-

liniat că avem un „buget ten-

sionat”, care nu permite câmp 

de manevră pentru investiţii.

200.000 de funcţionari publici 
au salarii de 5.000 de lei/lună
Un funcţionar public a ajuns să câştige, în medie, cu 58% mai mult 
decât angajaţii din restul economiei

În România, există peste 200.000 de funcționari publici
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Ediția aniversară se va des-

chide ofi cial duminică, 18 

august, cu o gală care va 

avea loc de la ora 19:00, la 

Opera Maghiară. În cadrul 

galei, Ansamblul Popular 

de Stat din Ungaria va 

susține în premieră specta-

colul „În piața din Cluj”, 

care deschide noi perspec-

tive istorice în orizontul 

memoriei colective, recon-

stituind cu ajutorul limba-

jului liric al dansului și 

muzicii populare atmosfera 

pieței vechiului Cluj, unde 

grădinarii din Hoștat vin-

deau legume, femeile din 

Călata lapte și unt, iar 

bărbații din Sic sau 

Câmpie își vindeau forța 

de muncă sau animalele.

„Anul acesta punem accent 

pe un program și mai colorat, 

mai bogat, mai variat. Vom avea 

mai multe concerte, nu doar de 

muzică ușoară, în jur de 15-16 

concerte de muzică clasică, pes-

te 60 de concerte de muzică 

ușoară, cu artiști de renume pre-

cum Ákos, Neoton Família sau 

Zorán. (...) Concertele nu vor 

trece de miezul nopții, dorim să 

oferim un spectacol plăcut, nu 

vrem să deranjăm pe nimeni”, 

a precizat Gergely Balázs, orga-

nizatorul principal al ZCMC, la 

conferința de presă care a anunțat 

începerea festivalului.

Peste 630 de programe 
în 9 zile

Ediția aniversară a Zilelor Cul-

turale Maghiare va însuma pes-

te 630 de programe în total, din 

care nu mai puțin de 25 de 

expoziții de artă, majoritatea la 

Muzeul de Artă. Dacă în primul 

an, în 2010, sprijinul Primăriei 

municipiului Cluj-Napoca a fost 

de doar 3.000 lei, anul acesta 

municipalitatea a alocat 530.000 

lei pentru programul cultural, 

însumând, astfel, peste 2,3 mi-

lioane de lei în cei 10 ani. De a-

semenea, Guvernul Ungariei a 
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Zilele Culturale Maghia
de programe în 9 zile, co
Zilele Culturale Maghiare din Cluj-Napoca se vor desfășura între

Organizatorii Zilelor Culturale Maghiare promit o varietate de activități culturale

Pe durata Zilelor Culturale 

Maghiare, CTP suplimentea-

ză numărul mijloacelor de 

transport public şi prelun-

geşte programul acestora pe 

următoarele linii: 102, 30, 31, 

32, 35, 25. Programul se va 

prelungi până la ora 23:30 

(de la 22:30).

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca, partenerul-organizator al 

evenimentului, asigură împreu-

nă cu Poliţia Rutieră, Poliţia Lo-

cală şi Jandarmeria Cluj închi-

derea circulaţiei auto la locaţiile 

unde se desfăşoară evenimentul, 

după cum urmează:

- Piaţa Unirii, latura estică, o 

bandă de circulaţie, până în drep-

tul magazinului Vodafone, pe 

toată perioada evenimentului, 

între 14 august ora 22, până la 

26 august, ora 22:00;

- Piaţa Unirii, latura Sudică 

şi Estică va fi  închisă în data de 

19 august, între orele 19:00 şi 

23:00, în timpul concertului fi -

larmonic, al corului de copii şi 

al unui musical, iar în interva-

lul 21-25 august închiderea în-

tre orele 20:30-23:15 se va de-

cide în funcţie de afl uxul spec-

tatorilor în Piaţa Unirii;

- Str. Mihail Kogălniceanu, pe 

toată lungimea ei (de la intersec-

ţia cu str. Universităţii până la in-

tersecţia cu str. Baba Novac), din 

data de 18 august, duminică, ora 

22:00 (pentru a se începe ampla-

sarea standurilor) până în data de 

26 august, ora 22:00;

- Parcarea de pe strada Uni-

versităţii din data de 18 august, 

duminică, ora 22:00, până în da-

ta de 26 august, luni ora 22:00, 

în vederea amenajării logisticii 

de vânzare de bere, sucuri şi pro-

duse alimentare;

- o bandă de circulaţie sec-

venţial pe traseul str. Clinicilor 

nr. 18 – Piaţa Păcii – Piaţa Uni-

rii, latura sudică şi estică, în da-

ta de 20 august, între orele 18:00–

19:00, pentru defi larea formaţi-

ilor folclorice din cadrul Festiva-

lului Internaţional de Folclor Szent 

István/Sf. Ştefan;

- Strada Baba Novac de la in-

tersecţia cu strada M. Kogălnicea-

nu, până la intersecţia cu strada 

I.C. Brătianu, strada I.C. Brătianu 

de la intersecţia cu strada Baba No-

vac până la strada Hermann Oberth, 

strada Hermann Oberth de la Bu-

levardul Eroilor, până la strada Ko-

gălniceanu, o bandă de parcare, 

respectiv o bandă de circulaţie pe 

latura Sudică a Bulevardului Eroi-

lor (de la str. H. Oberth până la 

Primăria Cluj-Napoca, apoi între 

Primărie şi Librăria Universităţii), 

respectiv o bandă de circulaţie pe 

str. Universităţii (latura Estică) pâ-

nă la intersecţia cu str Brătianu, 

pentru desfăşurarea Crosului ZCMC 

Donaton în data de 24 august în-

tre orele 9:00-12:30.

Traseul complet al crosului va 

fi : strada Mihail Kogălniceanu, stra-

da Emmanuel de Martonne, stra-

da I.C. Brătianu, strada Hermann 

Oberth, strada Mihail Kogălnicea-

nu, strada Baba Novac, strada I.C. 

Brătianu, strada Hermann Oberth, 

Bulevardul Eroilor (o bandă par-

care, respectiv o bandă de circula-

ţie), strada Universităţii (o bandă 

de circulaţie, respectiv pe trotuar 

de la cinema Arta până la intersec-

ţia cu str. Kogălniceanu), strada 

Mihail Kogălniceanu.
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ontribuit cu 60 de milioane de 

orinți la organizarea ediției ani-

versare, bugetul total ajungând 

undeva la peste 500.000 euro, 

u tot cu sprijinul sponsorilor și 

firmelor private clujene, peste 

50 la număr.

„Această ediție este foarte 

mportantă pentru noi toți, fi -

nd o ediție aniversară. Țin 

minte și acum încercările din 

primul an, din 2010, uneori 

șubrede, dar, de-a lungul ani-

lor, Zilele Culturale Maghiare 

au dovedit că pot deveni par-

te a brandului orașului. Să nu 

uităm că zeci de mii de per-

soane sunt prezente în fi eca-

re an la acest eveniment, mul-

te dintre ele venind din afara 

județului sau a țării. Fiind un 

eveniment amplu, pe parcur-

sul festivalului vor exista anu-

mite restricții de circulație ca-

re vor fi  comunicate din timp 

participanților în trafi c și ne 

cerem scuze pentru viitoarele 

inconveniente”, a punctat vi-

ceprimarul Oláh Emese.

Programele preliminare ale 

festivalului vor avea loc mier-

curi, 14 august, și vineri, 16 

august și vor include vernisa-

je bilingve ale unor expoziții 

de pictură precum „Gy. Szabó 

Béla – Liber Miserorum” sau 

„Artiști plastici contemporani 

de la Szentendre”. Tot în aces-

te zile va fi  vernisată și expoziția 

„Schimb de teren II”, care pre-

zintă o selecție din colecția In-

stitutului de Artă Contempora-

nă – Dunaújváros, unul dintre 

cele mai importante spații 

expoziționale din Ungaria am-

plasat în afara capitalei.

Cros, expoziție de câini, 
tururi ghidate, 
mese rotunde

„Foarte multe programe din 

cele 630 câte numără anul aces-

ta festivalul sunt accesibile și 

publicului vorbitor de limba 

română. Vom vernisa 25 de 

expoziții și avem 10 tururi ghi-

date prin oraș și la Castelul 

Bánffy din Bonțida. Avem și 

câteva programe în zilele pre-

mergătoare festivalului, care 

vor include expoziții cu verni-

saj bilingv în diferite galerii din 

oraș. Un eveniment inedit din 

timpul festivalului va fi  spec-

tacolul «Elixirul dragostei» de 

Donizetti, oferit de Opera Ma-

ghiară de Stat, care va avea loc 

pe Aleea Stadionului, Clujul fi -

ind prima oprire din cadrul tur-

neului «Opera pe roți»”, a dez-

văluit Szabó Lilla, directorul 

de programe al festivalului.

Scena din Piața Unirii va fi  

gazda a două concerte în fi eca-

re seară, iar strada Mihail Ko-

gălniceanu va rămâne în conti-

nuare „inima” festivalului, aici 

găsindu-se târgul meșteșugăresc, 

aleea muzeelor, standuri ale 

ONG-urilor clujene și cea de-a 

doua scenă a festivalului. Gră-

dina cu ruine de lângă Biserica 

Reformată va găzdui Satul Me-

dieval, precum și diferite 

activități pentru copii. Tot în 

Grădina cu ruine vor avea loc 

anul acesta, în premieră, și „Zi-

lele ciobăneștilor maghiari”, o 

serie de evenimente în care vor 

fi  prezentate publicului rase de 

câini specifi c maghiare.

Strada Potaissa, devenită 

acum doi ani Strada Vinului, va 

găzdui și acum târgul de vinuri. 

Din programul festivalului nu 

vor lipsi mesele rotunde și dez-

baterile, cea mai amplă dintre 

acestea stând sub semnul schim-

bării de regim de acum 30 de 

ani. Astfel, joi, 22 august, și vi-

neri 23 august, vor avea loc me-

sele rotunde cu tema „Martori 

și participanți” și „Confrunta-

rea cu trecutul – încercările po-

liticilor de lustrație după 1989”, 

cu traducere în limba română. 

De asemenea, alergătorii de toa-

te vârstele se vor putea înscrie 

și anul acesta la Crosul ZCMC 

Donaton, competiție organiza-

tă pentru a cinsti amintirea vi-

teazului păstor Donat.

re din Cluj-Napoca, la a 10-a ediție. Peste 630 
oncerte extraordinare și expoziții de artă
e 17 și 25 august 2019, cu programe preliminare în 14 și 16 august. În acest an, festivalul sărbătorește 10 ani de la înființare.

OLÁH EMESE | 
viceprimarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

„Această ediție este 
foarte importantă 
pentru noi toți, fi ind o 
ediție aniversară. Țin 
minte și acum încercările 
din primul an, din 2010, 
uneori șubrede, dar, 
de-a lungul anilor, Zilele 
Culturale Maghiare au 
dovedit că pot deveni 
parte a brandului 
orașului. Să nu uităm că 
zeci de mii de persoane 
sunt prezente în fi ecare 
an la acest eveniment, 
multe dintre ele venind 
din afara județului 
sau a țării.“

n acest an istoric pentru 

Biserica Greco-Catolică din 

România, 2019 – anul beatifi -

ării Episcopilor martiri pentru 

redinţă de către Papa Francisc 

a Blaj -, cu ocazia 

Pelerinajului tradiţional la 

Nicula, prezenţa spirituală a 

Arhiereului Iuliu Hossu la 

Nicula va fi  arătată şi printr-un 

emn fi zic: o părticică din 

moaştele Fericitului episcop 

martir va fi  purtată în acest 

pelerinaj, de către urmaşul său 

pe tronul episcopal, PS 

Florentin Crihălmeanu episcop 

de Cluj-Gherla.

Acum, după mai bine de 70 de ani 

de la confi scarea mănăstirii greco-ca-

olice Nicula şi arestarea Călugărilor 

Bazilieni (care o primiseră de la Epi-

copul Iuliu în administrare), la mai 

ine de 70 de ani de la arestarea tu-

uror Episcopilor greco-catolici români, 

multor credincioşi, interzicerea prac-

icării credinţei lor şi sechestrarea abu-

ivă a bunurilor Bisericii lor, în zilele 

de 14-15 august 2019, cu însoţirea spi-

ituală a Fericitului Iuliu (prin moaş-

ele sale), şi condusă de actualul Păs-

or de sufl ete PS Florentin, „turma 

ea mică” a credincioşilor care au con-

inuat să vieze în credinţa greco-ca-

olică pe plaiuri transilvane, între gra-

niţele Eparhiei de Cluj-Gherla şi în a-

ara lor, va purcede pe urmele mari-

or înaintaşi pe dealurile Niculii, pen-

ru a căuta răspuns rugăciunilor lor 

i har mântuitor.

În după-amiaza de miercuri 14 

august, la ora 16.00, pelerinii vor 

porni în procesiune, pe jos, de la 

capela "Duminica Sfi ntelor Femei 

Mirofore" din Gherla. În rugăciu-

ne şi cântări mariane ei vor stră-

bate drumul până la biserica pa-

rohială din Nicula, unde, de la ora 

18.15, se va ofi cia slujba Vecerni-

ei şi apoi Paraclisul Maicii Dom-

nului. Va urma cuvântul de învă-

ţătură ţinut, ca în fi ecare an, de 

către Păstorul eparhiei. Rugăciu-

nea va continua întreaga noapte 

cu credincioşii care vor alege să 

facă această jertfă.

Joi, 15 august, în ziua marii săr-

bători cunoscută şi cu numele de 

„Sfânta Maria Mare”, la ora 9.30 

va începe Sfânta Liturghie arhie-

rească celebrată de către Preasfi n-

ţia Sa Florentin, Episcopul de 

Cluj-Gherla împreună cu un sobor 

de preoţi. La încheiere se va face 

rugăciunea către Fericiţii episcopi 

martiri şi venerarea moaştelor Fe-

ricitului Episcop Iuliu Hossu.

Credincioşii sunt aşteptaţi cât 

mai mulţi şi în acest an pentru a 

întâlni privirea Preasfi ntei Mame şi 

Fecioare Maria şi a regăsi izvorul 

de mărgăritare a lacrimilor binecu-

vântate şi dătătoare de sufl etească 

alinare, sunt aşteptaţi să vină direct 

sau pe jos în procesiune între Gher-

la şi Nicula, pe buze cu versul şi 

cântul călugărilor bazilieni greco-ca-

tolici Gheorghe Marina (muzica) şi 

Gavril Sălăgean (versuri): „O Măi-

cuţă Sfântă / Te rugăm fi erbinte / 

Să ne-asculţi de-a pururi / Marea 

rugăminte; / Nu lăsa Măicuţă, / Să 

pierim pe cale, / Că noi suntem fi -

ii, / Lacrimilor tale”.

Pelerinaj greco-catolic la Nicula cu prezenţa 
spirituală a Fericitului Arhiereu Iuliu Hossu
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Nivelul de radiaţii 

în oraşul Severodvinsk, 

regiunea Arhanghelsk 

(nord-vestul Rusiei), 

a crescut de până la 16 

ori la 8 august, 

după un accident 

despre care autorităţile 

ruse au spus ca a implicat 

un test cu rachetă 

pe o platformă în mare, 

a anunţat marţi Agenţia 

meteorologică de stat 

din Rusia (Rosghidromet), 

citată de agenţia de presă 

TASS, potrivit Reuters.

Iniţial, autorităţile milita-

re ruse au susţinut că acci-

dentul s-a produs în cursul 

testării unui motor de rache-

tă cu combustibil lichid şi au 

negat informaţiile privind o 

creştere a radioactivităţii, con-

trazicând administraţia ora-

şului Severodvinsk, localita-

tea afl ată în apropierea bazei 

unde a avut loc accidentul. 

Administraţia oraşului a anun-

ţat că a detectat o creştere a 

radioactivităţii pentru o pe-

rioadă scurtă de timp, însă 

mesajul a fost şters ulterior 

fără nicio explicaţie.

Ministerul Apărării rus de-

clarase iniţial că nivelul de 

radiaţii s-a încadrat în para-

metri normali după inciden-

tul de joi, dar autorităţile din 

Severodvinsk au semnalat o 

creştere bruscă a nivelului 

de radiaţii pentru o perioa-

dă scurtă de timp.

Greenpeace a anunţat că ni-

velul radiaţiilor (de la Seve-

rodvinsk) a crescut de 20 de ori.

Deşi, iniţial, autorităţile 

ruse au negat că incidentul 

ar fi unul de tip nuclear, ul-

terior, agenţia atomică ru-

să, Rosatom, a confirmat in-

direct această ipoteză, trans-

miţând sâmbătă, la două zi-

le după incident, că explo-

zia a fost cauzată de o de-

fecţiune la "sursa de ener-

gie pe bază de izotopi a unui 

motor de rachetă cu com-

bustibil lichid".

Mai mult, Viaceslav So-

lovyov, directorul ştiinţifi c 

al Centrului Nuclear Federal 

din Rusia, institut în cadrul 

căruia lucrau cinci dintre cei 

şapte oameni decedaţi în cur-

sul testării unei rachete la o 

bază militară din regiunea 

Arhanghelsk, a confi rmat că 

oamenii de ştiinţă studiau 

surse de energie atomică de 

mici dimensiuni.

Agenţia meteorologică de 

stat din Rusia a apreciat marţi 

că a fost o creştere de 4-16 ori 

a nivelului de radiaţii, în ba-

za datelor obţinute după mă-

surarea dozei de radiaţii 

gamma în şase puncte din Se-

verodvinsk.

La 8 august, Sistemul te-

ritorial automat de monito-

rizare a radiaţiilor (Auto-

matic radiation monitoring 

system) din Arhanghelsk a 

înregistrat în şase din cele 

opt puncte monitorizate la 

Severodvinsk depăşirea ni-

velului de radiaţii gamma 

de 4-16 ori faţă de indicii 

normali, a declarat un res-

ponsabil al Rosghidromet, 

Iuri Peşkov.

Valoarea medie de radiaţii 

pentru Severodvinsk este de 

0,11 lSv/h (micro-Sievert/oră). 

După vârful înregistrat de ra-

diaţii în cursul dimineţii, va-

lorile au început să scadă şi 

la ora locală 14:30 fondul de 

radiaţii în oraş a revenit la 

normal, variind între 0,13 şi 

0,16 lSv/h (micro-Sievert/oră), 

potrivit publicaţiei 29.ru.

Incidentul s-a produs pe o 

platformă pe mare în apropi-

ere de Severodvinsk. Ministe-

rul Apărării rus a comunicat 

că au decedat două persoane. 

Ulterior, Agenţia nucleară ru-

să Rosatom a anunţat că cinci 

dintre angajaţii săi şi-au pier-

dut viaţa în urma unui test 

eşuat, iar alţi trei au fost ră-

niţi. Ministerul Apărării de la 

Moscova a clasifi cat informa-

ţiile despre acest incident, iar 

comunicatul despre creşterea 

nivelului de radiaţii a fost re-

tras de pe internet.

Experţi internaţionali şi re-

prezentanţi ai serviciilor de 

informaţii americane au avan-

sat ipoteza că explozia de lân-

gă Severodvinsk s-a produs în 

timpul testării unui nou tip 

de armament. Potrivit acesto-

ra, ar fi  vorba de o rachetă de 

croazieră cu sistem de propul-

sie nucleară 'Burevestnik' ('Al-

batrosul', /SSC-X-9 Skyfall, în 

codifi carea NATO).

Aceasta este o rachetă de 

croazieră anunţată de preşe-

dintele rus Vladimir Putin, 

în martie 2018, despre care 

liderul de la Kremlin a afi r-

mat are o "rază de acţiune 

nelimitată" şi este "invinci-

bilă în faţa tuturor sisteme-

lor antiaeriene şi antirache-

tă existente şi potenţiale".

SITUAŢIE ALARMANTĂ ÎN RUSIA

Nivelul radiaţiilor a crescut 
de până la 16 ori după 
explozia de la Arhanghelsk

Președintele Klaus 

Iohannis îi va adresa din 

nou președintelui american 

Donald Trump o invitație 

de a vizita în viitorul apro-

piat România. Invitația 

va fi  adresată cu ocazia 

întâlnirii dintre cei doi șefi  

de stat care va avea loc 

pe 20 august, la Casa Albă.

„Voi reitera invitația către 

Trump să vină în România, el a-

re permanent această invitație.”, 

a spus președintele într-o discuție 

informală cu jurnaliștii, preci-

zând că este însă puțin proba-

bil ca această vizită să fi e con-

cretizată în perioada următoare, 

din cauza perioadei electorale 

din ambele state.

O temă de interes pentru 

partea română este cea a vi-

zelor pentru SUA.

„Voi aborda și chestiunea 

care trenează de multă vreme 

și nu am de gând să o las ne-

abordată, cea a vizelor”, a pre-

cizat președintele.

Klaus Iohannis și Donald 

Trump vor aborda și mai mul-

te teme de interes în legătură 

cu parteneriatul strategic dintre 

cele două țări.

„Pentru mine e foarte im-

portantă această vizită. E o 

întâlnire pe care am dorit-o 

și eu și președintele Trump 

de ceva vreme. Sunt chesti-

uni extrem de importante ca-

re trebuie reiterate în Parte-

neriatul Strategic. Aspecte le-

gate de NATO, cheltuielile 

pentru apărare, relația pe 

energie, relația economică,  

relație care e în dezvoltare”, 

a mai spus Klaus Iohannis.

Vizele pentru SUA, 
discuții Iohannis-Trump

Germania va renunţa 

din 2021 la taxa de solida-

ritate, a anunţat luni 

ministrul de Finanţe, 

Olaf Scholz, adăugând 

că doar câţiva contribua-

bili bogaţi vor continua 

să o plătească, transmit 

Reuters şi Bloomberg.

Taxa de solidaritate a fost in-

trodusă la începutul anilor '90 

pentru a acoperi în principal 

costul reunifi cării Germaniei. În 

2018, taxa a generat venituri to-

tale de 18,9 miliarde de euro 

(21,2 miliarde de dolari).

Anunţul vine pe fondul creş-

terii presiunilor în vederea im-

plementării unor măsuri de 

stimulare a celei mai mari eco-

nomii europene, care se con-

fruntă cu riscul unei recesiuni.

De asemenea, Olaf Scholz 

a dat asigurări că autorită-

ţile de la Berlin pot imple-

menta şi alte măsuri ambi-

ţioase, cum ar fi cele de pro-

tejare a mediului, fără a fa-

ce noi datorii.

„Putem să ne îndeplinim ţin-

tele fără a face noi datorii", a 

răspuns ministrul de Finanţe, 

când a fost întrebat dacă men-

ţine fără rezerve obiectivul de 

a avea un buget echilibrat.

Declaraţiile lui vin după ce, 

săptămâna trecută, surse care 

au dorit să-şi păstreze anonima-

tul au declarat pentru Reuters 

că Olaf Scholz ia în considera-

re emiterea de noi obligaţiuni.

Creşterea constantă a eco-

nomiei face ca Executivul 

de la Berlin să înregistreze 

excedent bugetar, care-i per-

mite să majoreze cheltuie-

lile publice fără a apela la 

noi împrumuturi.

Germania renunţă 
la taxa care i-a adus 
venituri de 19 miliarde €

Jean-Claude Juncker 

afi rmă că se va retrage 

din viaţa politică 

după încheierea mandatu-

lui de preşedinte 

al Comisiei Europene, 

informează publicaţiile 

Tiroler Tageszeitung 

şi EUObserver.

„Mulţi ani, am lucrat 12, 14 

sau 16 ore pe zi". După înche-

ierea mandatului, "nu voi mai fi  

activ din punct de vedere poli-

tic. Voi scrie, voi face plimbări 

lungi. Nu mă voi mai implica ac-

tiv în actualele politici, cu excep-

ţia cazului în care observ ceva 

care să mă preocupe foarte mult", 

a declarat Jean-Claude Juncker.

Referindu-se la principa-

lele crize din timpul man-

datului de preşedinte al Co-

misiei Europene, Jean-Cla-

ude Juncker a enumerat si-

tuaţia financiară a Greciei, 

Brexit şi lipsa de solidarita-

te a ţărilor europene în pro-

blema imigraţiei.

Jean-Claude Juncker se 
retrage din viaţa politică
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ 

SEA COMPLET S.A. 
angajează:

• TÂNĂR INSTALATOR în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 

gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 

gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de 

conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru 

Instalator, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

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

invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 02.08.2019, la adresa de e-mail: 

ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 

Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 

personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul 

general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii 

de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de 

muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://seacomplet.ro/

index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

ANUNŢ

PROGRAMUL MIJLOACELOR 
DE TRANSPORT IN COMUN

PENTRU PERIOADA 15 – 18 august 2019

Ca urmare a Hotărârii de Guvern care stabilește că sala-
riaţii din sectorul public să fi e liberi în data de 16 august 
2019, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face 
cunoscut publicului cãlãtor programul de transport urban 
și metropolitan pentru perioada 15 – 18 august 2019:

•15.08 si 18.08.2019 – circulaţia se va desfășura între 
orele 6,00 – 23,00, conform programului pentru zilele de 
duminică;

•16.08 si 17.08.2019 – circulaţia se va desfășura între 
orele 5,30 – 23,00, conform programului pentru zilele de 
sambată;

In data de 16.08.2019 liniile 36L, 48L si 102L vor avea 
programe de circulatie speciale. Acestea pot fi  consultate 
pe site-ul companiei : www.ctpcj.ro

Pe liniile metropolitane in 16.08.2019 vor fi  asigurate 
din comune plecari suplimentare fata de programul din zi-
lele de sambata, astfel: M12/M11-(4:30), M13-(4:55), 
M21-(4:45), M22-(5:00), M23-(5:10), M31-(5:02), 
M33-(5:10), M34/M32-(4:50), M39-(4:50), M41L-(4:50), 
M43-(5:10).

Va multumim pentru intelegere.
Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

OPINIE

Greul economiei este dus de muncitorii din fabrici
Dragoș DAMIAN
CEO Terapia Cluj

În avalanșa de informații despre digitalizare, automatizare, teh-
nologizare, în imnurile care se închină IT-ului, unicornurilor, 
start-up-urilor, bitcoin-ului, industriilor creative, festivalurilor ve-
rii, în freamătul economiei care duduie din consum din impor-
turi, în complexitatea superprofesiilor viitorului gen data-miner,  
cloud computing expert, cyber security offi cer, mindfulness coa-
cher, în era celor 5 job-uri care nu existau acum 10 ani, blogger, 
coordinator de servicii funerare ecologice, strateg de rețele soci-
ale, user experience analyst, redesigner de interior.
Îmi fac datoria de conștiință să aduc lumea cu picioarele pe pă-
maât și să amintesc că greul economiei este dus de muncitorii 
din fabrici și că se cuvine a fi  măcar o dată amintiți pentru valoa-
rea adăugată cu care contribuie în societate – inclusiv dacă vreți 
pentru creșterea economică de anul asta. Ei se scoală la 5 
dimineața și lucrează în schimburi. Ei se îmbracă în salopete și 
operează echipamente din ce în ce mai sofi sticate. Ei sunt baza 
industriei de automotive, alimentare, îmbrăcăminte, construcții 
și a tuturor celorlalte care sunt vârfurile de lance ale exporturilor. 
Ei sunt categoria de eroi necunoscuți, lipsiți de PR, despre care 
se vorbește puțin și nu sufi cient de laudativ, pe cât ar merita.
Nu știu dacă toți muncitorii din fabrici au primit 15% în plus la 
soldă anul ăsta sau dacă tuturor le-au crescut salariile cu 23% 
an/an. Știu sigur însă că duc greul economiei și o vor face și în 
100 de ani de acum încolo, oricâtă robotizare, singularitate și 
Skynet o să vedem până în 2050.
Cine a călcat vreodată într-o fabrică va fi  de acord cu mine. 

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al societăţii
TRICOTAJE SOMEŞUL S.A.

având sediul social În Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.1 8, jud. Cluj, înmatriculata la 
ONRCT Cluj sub nr. J12/152/1991, având CUI RO 202140, în temeiul art.117 coroborat 
cu art.113 din Legea nr.31/1990 republicata și modifi cată,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data de 16 septembrie 2019, la sediul societăţii din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Mun-
cii nr.18, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 01 septembrie 2019 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, ședinţele vor avea loc în data de 17 septem-
brie 2019, În același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Schimbarea sediul social al societăţii de la adresa situată în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Na-
poca, B-dul Muncii, nr.18, la noua adresa Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.14.

2.Modifi carea actului constitutiv al societăţii Tricotaje Somesul SA după cum urmează: 
articolul 3 din contractul de societate și articolul 3 din Statutul societăţii vor avea următo-
rul conţinut: “Sediul societăţii este în România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, 
nr.14.”

3.Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

4.Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administraţie pentru că, perso-
nal, în numele și pentru toţi acţionarii societăţii, să semneze hotărârea AGEA ce se va ad-
opta și Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate formalităţile privind înregistra-
rea acestora la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj și privind publicarea hotărârii în Monito-
rul Ofi cial al României, partea a IV-a.

5.Aprobarea numirii unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregis-
trarea hotărârii AGEA ridicarea menţiunilor de/la ORCT Cluj de asemenea și publicarea ho-
tărârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  consul-
tate la sediul societăţii TRICOTAJE SOMEȘUL S.A. și pe site-ul societăţii http://www.some-
sul.ro/

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în original, la 
sediul societăţii TRICOTAJE SOMEȘUL S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, la pri-
ma convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Leanca Ioan-Grigore
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APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, etaj 2, pe str. Horea 
nr. 55, preț 85.000 euro. Informații 
la telefon 0733-430324. (7.7)

¤ 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, de-
comandat, 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, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă formată din 2 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

¤ 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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-

prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preț 400 
euro. Pentru informații și detalii 
sunați la 0758-051260.(3.7)

APARTAMENTE

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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.

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

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

SERVICII

REPARAŢII PENTRU 
CASA TA

Ţiglă petalică, ţiglă 
ceramică, reparaţii 

jgheaburi burlane, placări 
cu polistiren, fi nisaje 
interioare, reparaţii 

hornuri, construcţii de la 
”A“ la ”Z”.

25 ani garanţie pe 
materiale – 5 ani 

garanţie manoperă
12% DISCOUNT PENTRU 

PENSIONARI
Cerem şi oferim 

seriozitate!
Tel. 0740-499712. (15.15)

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-

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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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
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torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50

AUTO-MOTO

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

LICITATII

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitație pu-
blică, în data de 28.08.2019, ora 
12.00, bunurile mobile constând 
în: 1) Mașină de tăiat sub jet de 
apă - 4.000 lei; 2) Betonieră Syn-
tesi, 250 - 3.000 lei; 3) Șlefuitor 
telescopic Titano - 3.000 lei; 4) 
Autoutilitară Renault, nr. de iden-
tifi care VF1HDC1K638742239 - 
17.000 lei; 5) Autoturism Toyota 
Yaris, nr. de identifi care 
VNKKL96300A262933 - 21.000 
lei; 6) Drișcă Vertigo 3.000 lei; 7) 
Mașină de frecat aspirat Karcher - 
16.000 lei; 8) Autoutilitară Peu-
geot Boxer, nr. de identifi care 
VF3YCBMGC11580262 - 50.000 
lei; 9) Autoutilitară Peugeot Bo-
xer, nr. de identifi care 
VF3YCBMGC11412975 - 50.000 
lei, bunurile sunt proprietatea de-
bitorului SC DOM BEST CON-
STRUCT SRL. Informații suplimen-
tare pot fi  obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
- anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a III-a licitație 
publică, în data de 28.08.2019, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând în: Autoturism M1 Seat Al-
tea, CJ 12 BC, serie șasiu 
VSSZZZ5PZ5RO31995, 376683 
km, an fabricaţie 2004, preţ 
2850 lei, bunuri proprietate a 
debitorului SC ALMIRA MAR SRL. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. 

P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 
8, telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Subscrisa fi rma IMAGE HOU-
SE STUDIO S.R.L. nr. înreg. 
J12/2529/2007, având C.U.I. 
21864832, declarăm pierdut 
Certifi cat Constatator (la benefi -
ciar) emis de O.R.C. Cluj. Îl de-
clarăm nul.

¤ INVESTCO MANAGEMENT 
S.R.L., J12/432/1994, C.U.I. 
5227560, declarăm pierdute toa-
te certifi catele constatatoare ale 
societății. Le declarăm nule.

¤ STEFALECO S.R.L., 
J12/1253/2016, C.U.I.:  
35859038, pierdut 2 certifi cate  
constatatoare sediu și terți. Se 
declară nule. 

¤ STAR MILENIUM S.R.L., C.U.I. 
24289276, j12/3337/2008, pier-
dut 2 certifi cate constatatoare, 
emise de Registrul Comerțului 
Cluj. Le declarăm nule.

ANIMALE

Olga s-a pierdut în data de 6 
iulie în zona Zorilor,Cluj 
Napoca. E neagră, talie 

mare, uşor de recunoscut 
datorită unor plăgi la nivelul 

botului şi nasului. 
E foarte sperioasa ,însă orice 

informaţie în timp real 
despre zona în care o vedeţi, 

ne-ar ajuta să o salvăm.
Are urgenţă nevoie de 

operaţie, starea ei nefi ind 
compatibilă cu viaţa. A fost 
văzută în Cluj în mai multe 
zone, inclusiv în satele de 

lângă Cluj, precum Luna de 
Sus, Suceagu.

Aşadar, poate fi  oriunde. 
Se oferă recompensă 
substanţială pentru 

informaţii reale şi mai 
ales, pentru prinderea ei!

Contact 0751 592 676 
(sunaţi indiferent de 

oră,dacă aveţi informaţii).

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 
cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respec-
tiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 
5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practi-
cian în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al SAWA METAL SA 
(în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en re-
dressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, 
jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/3256/2006, având C.U.I. RO19069274, prin încheie-
rea din data de 12.04.2016 în dosarul nr. 1333/1285/2015, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

anunţă valorifi carea prin licitaţie publică a activelor con-
stând în:

•Proprietate imobiliară situată în Cluj-Napoca, str. Can-
tonului, nr. FN, jud. Cluj înscrisă în Cartea Funciară nr. 
251751 Cluj-Napoca, compusă din: sub A1 teren – în su-
prafaţă de 15.124 mp, nr. cadastral 251751 și sub A1.1 
construcţie constând în magazie atelier în suprafaţă con-
struită de 552 mp, nr. cadastral 251751-C1; sub A1.2 con-
strucţie constând în magazii ateliere în suprafaţă constru-
ită de 165 mp, nr. cadastral 251751-C2; sub A1.3 construc-
ţie constând în staţie compresoare în suprafaţă construită 
de 81 mp, nr. cadastral 251751-C3. De asemenea, în ane-
xa la Cartea Funciară menţionată, fi gurează sub A1.4 con-
strucţie constând în post trafo în suprafaţă construită de 
14 mp, nr. cadastral 251751-C4; sub A1.5 construcţie con-
stând în magazie atelier în suprafaţă construită de 530 mp, 
nr. cadastral 251751-C5,

La preţul de 4.763.200,00 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 19.08.2019, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţio-
narea caietului de sarcini și depunerea garanţiei de parti-
cipare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligato-
rii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore 
înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 26.08.2019, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751-016.040 și prin 
e-mail: offi ce@solvendi.ro

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. ECOTIC TRANSILVANIA S.R.L. 
angajează:

•GESTIONAR (se cer: competenţe în coordonarea logistică 
a unui punct de lucru, competente în activităţi de gestiune 
și management al deșeurilor, studii superioare; (studii 
superioare de mediu/tehnice/economice constituie avantaj)

•MANIPULANT (alături de Șofer, respectiv Gestionar, 
Manipulantul este responsabil cu activităţile de 
încărcare-descărcare-depozitare, în teren și la punctul de 
lucru)

•ŞOFER categ B (Șoferul este responsabil de buna 
funcţionare și întreţinere a autoutilitarei puse la dispoziţie, 
iar alături de Manipulant, este responsabil de coordonarea 
și preluarea efectivă a DEEE și de întocmirea fl uxului 
documentar pentru acestea în teren, Șoferul participa (atunci 
când este cazul) alături de manipulant la preluarea și 
manipularea DEEE).

Se oferă: salariu motivant, tichete de masă, mediu de 
lucru nou și plăcut.

Domeniul de activitate al societăţii: Colectare deșeuri 
de echipamente electrice și electronice

Punct de lucru: Florești, jud. Cluj
C.V.-urile se vor trimite la adresa: transilvania@ecotic.ro

ANUNŢ

PODAR NICOLAE în calitate de titular, anunță 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului 
de mediu pentru „PUZ în condiţiile Legii nr. 350/2001 
actualizată“ in municipiul Cluj-Napoca, strada Frunzișului, 
F.N. (CF nr. 329657, Nr. Cad. 329657 municipiul Cluj-
Napoca), jud. Cluj. Prima versiune a P.U.Z. poate fi  
consultată la sediul PODAR NICOLAE din municipiul Cluj-
Napoca, strada Tăietura Turcului, nr. 2, jud. Cluj, în zilele 
de luni-joi, între orele 9 - 13 și vineri, între orele 9 - 11, 
din data 14.08.2019. Publicul interesat poate transmite 
în scris, comentarii și sugestii, până la data de 03.09.2019, 
la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 
400609, tel. 0264-410722; 0264-410720; fax 0264-
410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

Ziua porţilor deschise la Centrul de Întreţinere 
şi Adăpost Câini Fără Stăpân

R.A.D.P. Cluj-Napoca organizează în ziua de miercuri, 
14 august 2019, între orele 7:00 – 21:00, în incinta Centrului 
de Întreţinere și Adăpost Câini Fără Stăpân Animale 
Abandonate, situat în Cluj-Napoca, pe strada Bobâlnei nr. 
65, o „ZI A PORŢILOR DESCHISE”. La eveniment vor participa 
fi rma ESSA GROUP‚ în calitate de coorganizator, precum și 
ONG-uri cu activitate în domeniul protecţiei animalelor, 
cum ar fi  A.S.I.P.A., N.U.C.A. și SIRIUS ANIMAL WELLFARE, 
în calitate de colaboratori.

În cadrul evenimentului vor fi  amplasate standuri cu 
pliante și alte materiale informative, iar vizitatorii vor 
benefi cia de informaţii de la reprezentanţii organizaţiilor și 
instituţiilor participante cu privire la activitatea și necesităţile 
proprii. Dintre temele ce vor fi  abordate la eveniment, cele 
mai importante sunt necesitatea sterilizării și microcipării 
animalelor de companie, precum și progresele sau difi cultăţile 
înregistrate în colaborarea dintre ONG-urile de profi l și 
instituţiile statului.

Obiectivul central al evenimentului este informarea și 
educarea publicului cu privire la protecţia animalelor, însă 
acesta are și scopul de a încuraja voluntariatul în acest 
domeniu, precum și stimularea adopţiilor câinilor fără 
stăpân. În acest sens, pentru a încuraja adopţia de câini 
din centrul primăriei municipiului Cluj-Napoca, organizatorii 
evenimentului vor oferi cadouri constând în hrană și accesorii 
pentru căţelul adoptat în ziua evenimentului. Totodată, 
vizitatorilor li se vor prezenta condiţiile de adopţie și 
voluntariat.

Nu în ultimul rând, în timpul evenimentului, vizitatorii 
vor putea interacţiona cu animalele din adăpost într-un 
cadru controlat.“

ANUNŢ DE ANGAJARE

UMB GRUP
angajează

PILOT ELICOPTERE

posesor licenţă EC135, dar și alt tip de licenţă de zbor.

C.V.-urile se pot transmite prin fax la nr. 
0234-208.229,

e-mail la adresa secretariat1@umbgrup.ro

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

HERCIU VASILE, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru planul „Elaborare plan urbanistic 
zonal conform legii nr. 350/2001 actualizată“, propus a fi  
amplasat în municipiul Cluj Napoca, strada Eugen Ionesco 
f.n., judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99 și la sediul proiectantului, S.C. Arhimar Serv S.R.L., 
str. Călărașilor nr.1, începând cu data de 14.08.2019, între 
orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data 02.09.2019, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, 
cod 400609, fax 0264.412.914, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro , după următorul program luni – joi între orele 
09:00 – 14:00, vinerI între orele 9:00 – 12:00.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul “Elaborare PUZ în condiţiile Legii nr. 
350/2001 actualizată”, propus a fi  amplasat în municipiul 
Cluj Napoca Strada Parâng, judeţul Cluj, titular CORATIM 

S.R.L. GEROMED DELTA S.A., TRIUMH ZONE 
S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a 
fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, 
bloc 9B, cod 400609, tel: 0264-410722, fax 0264-410.716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00 – 14:00, în termen de 10 zile calendaristice de 
la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ

HOBAN INVEST S.R.L. și ADA TRANSPORT 
S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire 
4 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime 
S(D)+P+4E+ER, amenajări exterioare, împrejmuire teren, 
racorduri și branșamente la utilități conform PUZ aprobat 
prin HCL nr. 26 din 26.02.2019”, propus a fi  amplasat în 
comuna Florești, sat Florești, strada Someșului, f.n., județul 
Cluj. Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din 
municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99 și la 
sediul titularului: comuna Florești, sat Florești, strada Florilor, 
nr. 274, sc. 1, ap. 17, județul Cluj, în zilele de luni- joi între 
orele 09°°-14° și vineri între orele 09°°-12.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. ART NOUVEAU S.R.L., anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Lucrări de modifi care proiect autorizat cu 
AC nr. 448/24.09.2018- modifi care înălţime totală şi cornişa, 
recompartimentări interioare, modifi cări faţade, modifi care 
cota absolută şi cote de călcare, modifi care amenajări 
exterioare, modifi carea sistemului constructive la mansardă 
şi învelitoare“, propus a fi  amplasat în jud. Cluj-Napoca, 
comuna Ciurila Sat Sălicea nr. 86.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 

Dorobanţilor nr. 99 și la sediul proiectantului general S.C. 
Arhimar Serv S.R.L., în zilele de luni-vineri 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.
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Raluca Ştef, campioană 
naţională absolută

Sportiva legitimată la secţia de 
patinaj a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj a câştigat 
pentru a cincea oară titlul de 
campioană naţională la polia-
tlon la Campionatul Naţional 
de Patinaj Viteză pe Role. În ca-
drul competiţiei, desfăşurată în 
perioada 8-11 august, la Baza 
Sportivă din Gheorgheni, 
Raluca a cucerit patru medalii 
de aur la probele 500 m, 1.500 
m, 3.000 m şi poliatlon, respec-
tiv una de argint la 1.000 m. 
Astfel, Raluca şi-a recuperat ti-
tlul de campioană naţională ab-
solută, după ce la ediţia de 
anul trecut a reuşit să se claseze 
pe locul 3. Patinatoarea univer-
sitară a fost campioană absolu-
tă începând din anul 2014, de 
când s-a legitimat la 
Universitatea Cluj. La patinaj vi-
teză pe role are 5 titluri naţio-
nale la poliatlon senioare 
(2014, 2015, 2016, 2017, 
2019) şi cinci Cupe ale 
României la Biatlon (2014, 
2015, 2016, 2017 şi 2019, cu 
menţiunea că ediţia din 2018 
nu s-a mai organizat). La 
Junioare II a intrat în concurs 
pentru Universitatea Cluj spor-
tiva Ilka Füzesy, care a cucerit 
medaliile de aur la probele 500 
m, 1.500 m, 2.000 m şi polia-
tlon, devenind campioană naţi-
onală la categoria ei de vârstă. 
Pentru „U“ Cluj a fugit şi Alexia 
Neag, care s-a clasat pe locul V 
la toate probele (500 m, 1.000 
m, 1.500 m, 2.000 m, polia-
lon), la Junioare II.

Aur şi bronz la Cupa 
Europeană de Judo U21
234 judoka – 139 la masculin şi 
95 la feminin – din 27 de ţări 
au participat, la sfârşitul săptă-
mânii trecute, în perioada 
10-11 august, la Cupa 
Europeană de Judo destinată 
juniorilor U21. Competiţia s-a 
desfăşurat în Sala Sporturilor 
„Horia Demian“, iar pentru 
Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj au punctat doi sportivi. 
Judoka U-CSM Cluj Adrian Şulcă 
a cucerit medalia de aur a cate-
goriei -73 de kg, după ce a tre-
cut pe rând de israelianul Kfi r 
Simkovitz, ucraineanul 
Stanislav Hulenkov, austriacul 
Uros Nikovic, iar în fi nală s-a 
impus în faţa luxemburghezului 
Claudio Nunes Dos Santos. De 
asemenea, Roxana Oprea şi-a 
trecut în palmares medalia de 
bronz la categoria -48 kg, după 
ce a câştigat meciul pentru lo-
cul 3 cu Andrea Stojadinov din 
Serbia. Universitarul Riccardo 
Stoica a fost aproape de meda-
lia de bronz, însă a cedat în me-
ciul din recalifi cări în faţa lui 
Alexandru Roman de la CSM 
Sibiu şi s-a clasat pe locul V la 
categoria -100 kg. În clasamen-
tul fi nal pe medalii, Ucraina a 
ocupat primul loc, cu 3 medalii 
de aur, 2 de argint şi 7 de 
bronz, urmată de România, cu 
3 medalii de aur şi 7 de bronz. 
România a participat la această 
competiţie cu 47 de judoka la 
masculin şi 37 la feminin.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Abonează-te la
monitorul

0264.59.77.00

PUBLICITATE

Echipa de volei feminin 

„U” NTT Data Cluj 

s-a reunit, luni, 12 august, 

la sediul clubului, 

după o vacanţă 

de câteva luni.

Voleibalistelor clujence li 

s-au alăturat încă două spor-

tive, iar lotul pentru sezonul 

2019-2020 este format din 13 

jucătoare, potrivit u-cluj.ro. 

Una dintre nou-venite este Ali-

na Gagea, originară din Topli-

ţa, care a mai jucat în trecut 

la CSU Medicina Târgu Mureş, 

CSM Târgovişte, SCM Craio-

va, Penicilina Iaşi, Ştiinţa Ba-

cău şi Gloria Buzău. Voleiba-

lista are 26 de ani şi joacă pe 

postul de secund.

„Am venit la Cluj pentru că 

le cunosc pe fete, cunosc tra-

diţia, e aproape de casa mea 

şi pentru faptul că, în ultimii 

ani, proiectele au fost bine con-

turate şi s-au îndeplinit. Aici 

este un lot format doar din ju-

cătoare românce, inclusiv 

staff-ul tehnic. Clubul e 100% 

românesc şi e atent la detalii, 

e bine organizat!”, a declarat 

Alina Gagea, pentru site-ul clu-

bului sportiv.

Cealaltă jucătoare care va 

purta tricoul studenţesc este 

Melinda Sipos, care joacă pe 

postul de centru şi are 30 de 

ani. Jucătoarea originară din 

Deva a mai jucat în trecut 

pentru echipele Penicilina Iaşi 

şi Ştiinţa Bacău.

„Am vrut să vin mai aproa-

pe de casă şi am ales Clujul. 

Mi-a surâs ideea de a veni 

la Cluj deoarece aici există 

un colectiv frumos şi unit. 

Universitatea Cluj e o echi-

pă cu tradiţie şi sunt oameni 

care îşi doresc să construias-

că o echipă frumoasă”, a 

mărturisit Melinda Sipos.

„Lotul va avea o altă 
valoare în acest sezon!”

„U” NTT Data Cluj va avea 

10 zile de pregătire fi zică în Par-

cul Sportiv „Iuliu Haţieganu”, 

urmând apoi să înceapă antre-

namentele cu mingea în sală, 

iar la fi nal, în luna septembrie, 

să dispute câteva meciuri ami-

cale. Sezonul 2019-2020 al Di-

viziei A1 va debuta la începu-

tul lunii octombrie.

„Sunt jucătoare cu experi-

enţă, care vor conta în echipă. 

Lotul va avea o altă valoare în 

acest sezon. Am avut multe 

luni de vacanţă, acum ne relu-

ăm pregătirea treptat. În luna 

septembrie vom participa la 

turnee şi ne dorim să avem o 

formă bună. Vrem ca fetele să 

fi e sănătoase şi apte de joc, iar 

atmosfera să fi e cea de anul 

trecut şi să obţinem cât mai 

multe rezultate pozitive”, a de-

clarat Luminiţa Trombiţaş, an-

trenorul principal al echipei.

În sezonul 2018-19, „U” NTT 

Data Cluj a terminat pe locul 7 

în sezonul regulat, bifând 14 

puncte – 11 înfrângeri şi doar 5 

victorii – în cele 16 meciuri dis-

putate (16:35 la seturi). Apoi, 

în lupta pentru locurile 7-8, clu-

jencele au cedat (2-3, 3-2) în fa-

ţa gălăţencelor de la CSU Me-

tal. Anul acesta, cu cele două 

întăriri, lotul pregătit de Lumi-

niţa Trombiţaş speră să prindă 

turul câştigătorilor la fi nalul se-

zonului regulat. 12 echipe vor 

lua startul în sezonul 2019-20 al 

Diviziei A1 la volei feminin.

Final de vacanță 
pentru „U” NTT Data Cluj
Voleibalistele universitare speră la un sezon mai bun decât precedentul

Alina Gagea (stânga) și Melinda Sipos (dreapta), noile achiziții de la „U” NTT Data Cluj vor să pună umărul la un sezon mai bun decât precedentul

Secund: Adina Stanciu, 
Sorina Răileanu, Alina 
Gagea, Alexandra Ariton

Fals: Raluca Cocoș (Bucur), 
Alexandra Bara

Centru: Melinda Sipos, 
Gabriela Dancu, Ioana Vodă,

Coordonator: Sabina 
Miclea, Andreea Tămaș

Libero: Angelica Podină, 
Paula Tarța

Antrenor principal: Luminița 
Trombițaș

Kinetoterapeut: Victor Baciu

Manager sportiv: 
Constantin Parâia

Lotul și staff-ul 
„U” NTT Data Cluj
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