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• Asistent manager

• Recepționer primire clienți

Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

ACTUALITATE

Gata cu telefonul! Fără apeluri, 
SMS-uri și butonarea GPS-ului la volan.

POLITICĂ

Reînvie Grupul de la Cluj? 
Pușcaș, Gușă și Dâncu, ceruți în PSD.

Începând de sâmbătă, 12 
octombrie, Codul Rutier se 
schimbă, iar şoferii care nu 
respectă noile reguli vor fi 
mult mai aspru sancţionaţi şi 
pot rămâne fără permis pen-
tru 30 de zile.

Orice șofer care ține în mâ-
nă telefonul sau îl atinge 
atunci când se afl ă în mers, 
riscă o amendă de 1.100 de lei. 
Până acum, un șofer putea să 
folosească telefonul pe modul 
hands free și era amendat doar 
atunci când era prins de poliție 
că țintea telefonul la ureche, 
scrie digi24.ro.

Nu puteți să țineți sau să 
butonați nici măcar aparatul 
GPS. Poliția recomandă să se 
facă setările înainte de porni-
rea mașinii. Sunt interzise și 
transmisiunile live de la volan 
pentru că asta implică ținerea 

telefonului în mână. Telefonul 
poate fi  folosit doar atunci 
când mașina staționează, in-
diferent că așteaptă la sema-
for sau staționează într-o co-
loană de mașini.

Dacă ați fost prins că 
depășiți viteza și vă vede agen-
tul că folosiți și telefonul mo-
bil, riscați să vă fi e suspendat 
permisul timp de 30 de zile. 

Codul Rutier a fost înăsprit 
în ședința de Guvern din 12 
august. 

Amenzile sunt și mai mari 
pentru cei care folosesc vehi-
cule pentru care nu este nevo-
ie de permis, precum bicicle-
te sau trotinete. Aceștia riscă 
amenzi între 870 și 1.160 de 
lei pentru folosirea telefonului 
în timpul deplasării.

Liderul PSD Olt Paul Stă-
nescu a declarat că Adrian 
Năstase ar trebui readus în 
Partidul Social Democrat.

Pe lângă cel poreclit „Bom-
bonel”, senatorul a precizat 
că și clujenii Cozmin Gușă, 
Vasile Dâncu și Vasile Pușcaș 
ar trebui aduși în partid. Stă-
nescu a recunoscut că a dis-
cutat și cu președintele Pro 
România, Victor Ponta, dar a 
afirmat că nu dorește ca aces-
ta să revină în partid.

„Anumiți colegi au trădat, 
mulți mă acuză că am stat de 
vorbă cu Victor Ponta. Eu nu 
vorbesc de Ponta, eu cred că 
în partid ar trebui aduși alți 
oameni: Vasile Pușcaș, Adri-
an Năstase, Cozmin Gușă, Va-
sile Dâncu și mulți alții. PSD 
este o forță și sunt convins 
că, în 2020, PSD va câștiga 

din nou alegerile. Miron Mi-
trea este un om care se price-
pe la campanii, cred că a fă-
cut peste 10-15 campanii elec-
torale, este un om care știe ce 
înseamnă campanie electora-
lă și îl apreciem toți”, a de-
clarat Paul Stănescu.

Dacă Cozmin Gușă, origi-
nar din Câmpia Turzii, a fost 
secretar general al PSD, cei 
doi Vasile, Dâncu și Pușcaș, 
au făcut parte din celebrul 
„Grup de la Cluj”, care cân-
tărea decisiv în hotărârile Gu-
vernului Năstase. Dâncu este 
fost senator, europarlamentar, 
vicepremier și ministru al 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în 
timp ce Vasile Pușcaș este fost 
deputat, ministru și negocia-
tor șef pentru aderare Româ-
niei la UE.

ADMINISTRAŢIE

100.000 de euro 
pentru o locuință socială!
Clujenii nu s-au prea înghesuit să îşi 
vândă proprietăţile, astfel că Primăria a 
primit doar o singură ofertă. Pagina 5

POLITICĂ

Klaud Iohannis şi PNL 
au învins PSD 
Klaus Iohannis susține că românii 
așteaptă de la liberali soluții pentru 
perioada următoare.  Pagina 4

Cerşetorii, o problemă la Cluj încă din 1948! 
Ce făceau cu ei „tovarăşii” regimului comunist?

ANIVERSARE! 100 de ani de la înființarea 
Colegiului Național „George Barițiu”

Profesori, foști şi actuali elevi, personalități ale vieții publice au sărbătorit 100 de ani 
de la înființarea primului liceu românesc de băieți din Cluj-Napoca. Pagina 7

Revolta viitorilor medici
Absolvenţii UMF spun că vor ieşi în 
stradă miercuri, 16 octombrie, nemulţu-
miţi că Guvernul a transformat exame-
nul de rezidenţiat „într-un joc politic”. 
În vara acestui an, un număr de 302 ti-
neri medici au ieșit pe porțile Facultății 
de Medicină din Cluj-Napoca. Aceştia 
susţin că după 6 ani de studii riscă să 

rămână pe drumuri întrucât nu se știe 
când și dacă vor putea susține exame-
nul de rezidențiat. 
„Toți cei 6 ani de studii sunt în zadar 
și fără niciun folos pentru că nu știm 
când și dacă vom putea susține exame-
nul de intrare în rezidențiat. Suntem 
obligați să ne punem viața pe pauză 

deoarece în atâta timp nu s-a putut gă-
si o soluție pentru noi. Suntem mulți 
care avem deja o familie, copii și de-
pindem în continuare de bani de la 
părinți și se pare că nici nu știm cât 
vom mai avea de așteptat așa. Este mai 
mult decât umilitor!”, spune Mihai 
Oprea, medic, promoția 2019. Pagina 6

Săptămâna începe cu protestele absolvenţilor UMF Cluj

Publicat de S.C. Monitorul Events S.R.L. la comanda 
Parti dului Naţional Liberal (PNL). Cod mandatar fi nanciar 
31190005. Tiraj: 5001 exemplare.
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TOATE ANVELOPELE 
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SINGUR LOC!! 
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 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
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Raţele şi vânătorii... 
pe Canalul Morii!

Doi indivizi au fost prinși în fl agrant, vineri 
seara, în jurul orei 19:30, pe Canalul Morii 
de la Gherla, în timp ce loveau cu pietre 
raţele sălbatice. Cei doi inși, cu vârste de 
43 și 44 de ani, de naţionalitate vietname-
ză, au fost surprinși de poliţiștii locali din 
Gherla în timp ce foloseau o praștie și pie-
tre pentru a prinde raţele sălbatice. Unul 
dintre vietnamezi avea asupra sa și o pun-
gă în care era o raţă abia capturată, moar-
tă, pe care voia să o gătească, scrie gher-
lainfo.ro. Cei doi „vânători de ocazie” au 
fost duși apoi la poliţie pentru a da decla-
raţii. Pentru a ușura comunicarea, a fost 
adus de la Dej și un traducător, iar pentru 
a clarifica toate aspectele, a fost chemat 
și un reprezentant al Asociaţiei Judeţene 
a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
(AJVPS). În acest caz se fac cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracţiunii de braco-
naj, iar cei doi vietnamezi sunt urmăriţi 
în stare de libertate. Conform oamenilor 

legii, cei doi au permis de ședere în 
România valabil până în 2020.

Accident mortal pe centura 
Apahida-Vâlcele!
Un accident rutier a avut loc, vineri dimi-
neaţă, pe șoseaua ocolitoare Apahida – 
Vâlcele. Potrivit IPJ Cluj, accidentul a avut 
loc după un impact faţă-spate între un TIR 
cu cisternă și o basculantă, după podul de 
la Borhanci, înspre localitatea Vâlcele. O 
persoană a rămas încarcerată în urma acci-
dentului. „Referitor la accidentul de pe vari-
anta Apahida: bărbat (auto nevinovat), în 
vârstă de 49 de ani, din municipiul 
Cluj-Napoca. Transporta balast stabilizat. 
Bărbat (auto vinovat), în vârstă de 43 de 
ani, din localitatea Băiţa, judeţul 
Hunedoara. Nu transporta nimic în auto”, 
se arată într-un comunicat remis de IPJ Cluj. 
Poliţiștii au confi rmat faptul că motivul pen-
tru care s-a produs nefericitul eveniment ru-
tier este nepăstrarea distanţei regulamen-
tare de deplasare. Potrivit IPJ Cluj, conducă-
torul ansamblului auto a decedat.

Obiecte ce ar fi aparţinut 
sultanului Mahmud 
al II-lea, confiscate la Cluj

Poliţiștii au recuperat bunuri susceptibile a 
face parte din patrimoniul cultural naţional 
mobil. Potrivit IPJ Cluj, bunurile urmau să fi e 
vândute contra sumei de 5.000 de euro. „La 
data de 9 octombrie, poliţiștii au depistat un 
bărbat care oferea spre vânzare bunuri în 
privinţa cărora există indicii că ar face parte 
din patrimoniul cultural mobil. Cel în cauză – 
un bărbat în vârstă de 41 de ani, din 
Oradea, a fost depistat în Piaţa Unirii din 
Cluj-Napoca. Acesta urma să se întâlnească 
cu un posibil cumpărător și să înstrăineze 
bunurile contra sumei de 5.000 de euro”, se 
arată într-un comunicat remis de IPJ Cluj. 
„Călimara de brâu”, cu o greutate de 328 
grame din material alb și galben, cu scriere 
kufi că, marcă pe toc, tughra de sultan, pre-
cum și o cutie din lemn exotic și veșmânt din 
material de mătase și bumbac, au fost ridi-
cate și predate Muzeului Naţional de Istorie 
a Transilvaniei pentru evaluare. Conform ce-
lor relatate de către vânzător, bunurile da-
tează din jurul anului 1800 și ar proveni de 
la sultanul Mahmud al II-lea.

Pe scurt

Motivarea judecătorilor 

conţine detalii şocante des-

pre crimă, dar şi explicaţia 

incredibilă pentru care 

femeia îşi bătea copiii şi îi 

punea să se bată între ei.

Sonia Maria Alb a fost ares-

tată preventiv încă din luna 

iulie, când poliţiştii au consta-

tat că fi ul ei de 9 ani, Luca, a 

fost bătut până la moarte în 

locuinţa socială în care aceas-

ta locuia cu concubinul şi cu 

cei trei copii. Copilaşul a fost 

găsit fără sufl are, în 6 iulie, iar 

necropsia a arătat că moartea 

micuţului a survenit din cau-

za loviturilor primite pe 80% 

din corp. Magistraţii clujeni au 

decis, succesiv, prelungirea cu 

30 de zile a măsurii arestului 

preventiv împotriva mamei.

L-a lovit în cap până
ce a rupt coada de mătură

Cearta a început în după-ma-

sa zilei de 6 iulie, între Luca, 

băieţelul omorât, şi fratele lui 

mai mare. „În loc să intervină 

între aceştia, din cauza unor 

probleme invocate de inculpa-

tă cu privire la situaţia lui Lu-

ca, respectiv că începuse să fu-

re, i-a indicat fi ului ei cel ma-

re, C, să îl bată pe L.”, se ara-

tă în document. Fiul cel mare 

i-a dat o palmă fratelui său, dar 

„deoarece acesta a început să 

mintă, inculpata s-a simţit pro-

vocată, astfel că a luat o o coa-

dă de mătură şi l-a lovit pe fi -

ul ei, Luca, de două ori în zo-

na capului. În urma celei de-a 

doua lovituri, aceasta fi ind ex-

trem de puternică, coada mă-

turii s-a rupt, iar cu bucata ră-

masă i-a mai aplicat fi ului ei o 

lovitură în zona umărului.”

Şi-a luat ghetele 
cu crampoane

Calvarul copilului nu s-a 

terminat aici, astfel că mama 

i-a pus pe cei doi fraţi să-l pe-

depsească pe Luca. Unul l-a 

ţinut cu mâinile la spate, iar 

celălalt a început să-l loveas-

că cu „o bucată de lemn, cu 

mâinile şi picioarele asupra 

întregului corp al victimei, la 

nimereală”. În acest moment, 

în bucătărie a intrat concubi-

nul inculpatei, care, la rugă-

minţile lui Luca şi văzând că 

acesta este lovit cu pumnul 

în cap, le-a cerut fraţilor să 

înceteze bătaia. A intervenit 

însă mama copiilor, care i-a 

îndemnat să continue.

Judecătorul notează că 

„suspecta a asistat la toată 

agresiunea fi ului celui mare 

asupra fi ului mai mic, mer-

gând în dormitor şi acordân-

du-i în permanenţă susţine-

rea morală şi permisiunea 

agresorului de a-şi agresa vic-

tima, uşa fi ind deschisă. A ob-

servat ferocitatea cu care agre-

sorul îşi lovea victima, pe fra-

tele său, acte de violenţă asu-

pra capului, trunchiului şi 

membrelor, ba chiar l-a şi căl-

cat şi apăsat cu tărie cu pi-

cioarele pe tot corpul în timp 

ce victima era la pământ, ră-

mânând urme de crampoane 

ale ghetelor de fotbal”.

Ea a fost bătută 
la casa de copii

În motivare se arată că So-

nia Maria Alb, care a crescut 

la orfelinat, şi-a obişnuit co-

piii cu un asemenea compor-

tament barbar: „De altfel, acest 

comportament al inculpatei 

era unul obişnuit, potrivit de-

claraţiei sale, îi mai lovea pe 

copiii săi, dar de cele mai mul-

te ori îşi punea copiii să se 

bată între ei, îi încuraja în 

acest sens, motivând că şi ea, 

la rândul ei, a fost bătută cres-

când la casa de copii”.

Când agresiunea a încetat, 

deoarece victima era grav ră-

nită, inculpata a ajutat-o să 

se ridice de jos, de-abia pu-

tea să meargă, şi au mers în 

baie unde a udat-o cu apă re-

ce şi i-a pus gheaţă. „Apoi l-a 

dus pe fi ul agresat, ajutându-l 

să se deplaseze în camera ma-

re, unde l-a aşezat pe jos, pe 

parchet în faţa uşii. A obser-

vat cum începe să devină tot 

mai rece, dar nu a anunţat 

echipajele medicale, ba chiar 

s-a opus la iniţiativa marto-

rului de a apela 112”, se ara-

tă în documentul citat.

Inculpata şi-a recunoascut 

fapta, şi-a asumat ceea ce a 

făcut şi a susţinut că doreşte 

să meargă în penitenciar.

Mama care şi-a ucis copilul 
în Mărăşti rămâne în arest
Sonia Maria Alb, acuzată că şi-a omorât în bătaie fiul de 9 ani, 
rămâne în arest până în 3 noiembrie, au decis magistraţii clujeni

Sonia Maria Alb, mama acuzată că şi-a omorât în bătaie fi ul de 9 ani, 
rămâne în arest până în 3 noiembrie
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În 23 septembrie 1985, Giancarlo Siani, jurnalist la cotidianul «Il Mattino», a fost asasinat de Camora (Mafi a napoletană).
A fost împușcat în mașină, la câțiva metri de casă. Abia împlinise 26 de ani.

„Criminalitatea, 
corupţia nu se combat 
numai cu Poliţia. 
Pentru a alege, 
oamenii trebuie să ştie, 
să cunoască faptele. 
Ceea ce un jurnalist 
trebuie să facă este 
să informeze!”

Giancarlo Siani
        jurnalist

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

La mijlocul lunii septem-

brie, şeful Poliţiei Locale a 

declarat că, de la începutul 

anului 2019, au fost identi-

fi cate 389 de persoane care 

practicau cerşetoria pe raza 

municipiului Cluj-Napoca. 

Ei bine, se pare că inima 

Transilvaniei a fost dintotdea-

una un paradis al cerşetorilor. 

Dintr-un articol din 1948 al pu-

blicaţiei comuniste Lupta Ar-

dealului (anul IV, nr. 421, p. 4) 

afl ăm că, în cadrul unei şedin-

ţe ale Comisiei Interimare a mu-

nicipiului, tovarăşul Butyka ce-

ruse „urgenta rezolvare a pro-

blemei cerşetorilor de pe stră-

zile municipiului Cluj”.

Se pare că cerşetorii anilor 

40 din Cluj erau închişi în ares-

tul poliţiei timp de câteva zile 

pentru... reeducare, în timp ce 

un alt tovarăş a propus chiar 

înfi inţarea unui lagăr de mun-

că pentru ei, în Lomb! Oare 

cum ar reacţiona societatea de 

astăzi la o asemenea idee crea-

ţă? Iată şi textul integral al ma-

terialului din 1948:

„În cursul ultimei şedinţe a 

comisiei interimare a munici-

piului Cluj, tov. Fr. Butyka a 

cerut rezolvarea urgentă a pro-

blemei cerşetorilor. «Problema 

aceasta, a spus tov. Butyka, 

trebueşte urgent rezolvată. Cer-

şetorii dau un aspect necivili-

zat oraşului nostru, aducân-

du-ne aminte de timpurile de 

teroare şi întuneric ale istori-

cilor, fi ind o consecinţă fi reas-

că a gravelor contradicţii din 

sânul societăţii captailiste 

(n.red. capitaliste)». Din ra-

poartele deţinute de Primărie, 

afl ăm că în Cluj există peste 

700 de cerşetori care, din când 

în când, sunt adunaţi de către 

comisarul Rădulescu la poli-

ţie, unde sunt ţinuţi 2-3 zile, 

în care timp li se face... mora-

lă, fi ind apoi lăsaţi iarăşi în li-

bertate. Tov. Paul Veress a pro-

pus crearea unei tabere a lor 

la Lomb, unde cei capabili de 

muncă să fi e puşi la lucru.”

Cerşetorii, o problemă la Cluj încă din 1948! 
Ce făceau cu ei „tovarăşii” Regimului Comunist ?
Marcel Bonţidean, şeful Poliţiei Locale din Cluj-Napoca, a recunoscut că cerşetorii le dau în continuare 
mari bătăi de cap clujenilor. Lucrurile nu stăteau diferit nici în urmă cu peste şapte decenii!

Se toarnă primii kilometri 

de asfalt din sectorul biho-

rean al autostrăzii A3. 

Porţiunea de peste 5 kilo-

metri, Biharia-Borş, face 

legătura cu autostrada M4 

din Ungaria şi, mai departe, 

cu întreaga reţea de dru-

muri de mare viteză din 

Europa Centrală şi de Vest. 

Joncţiunea dintre cele două 

autostrăzi din România şi 

Ungaria ar trebui să se rea-

lizeze anul viitor, în iulie.

Utilajele fi rmei de construc-

ţii aştern în aceste zile primul 

strat de asfalt de pe sectorul 

Biharia-Borş al Autostrăzii Tran-

silvania. Profi tă de vremea bu-

nă pentru a recupera timpul 

pierdut la începutul verii, când 

din cauza ploilor torenţiale nu 

s-a putut lucra deloc.

„Momentan avem turnaţi 

un kilometru şi jumătate, la fi -

nalul zilei vor fi  2. Am pornit 

dinspre România spre Unga-

ria. Colegii noştri din Ungaria 

şi ei toarnă la graniţă. Suntem 

la aproximativ la aproximativ 

47% din total lucrare”, a de-

clarat Marian Duşescu, repre-

zentant al antreprenorului.

Şantierul din Bihor al auto-

străzii A3, pe secţiunea 

Borş-Biharia, este condus de 

o asociere de fi rme româno-slo-

vacă, iar valoarea contractu-

lui este de peste 134 de mili-

oane de lei, fără TVA.

Lăudată de toată lumea pen-

tru evoluţia lucrărilor, fi rma de 

construcţii şi-a propus să dea 

în circulaţie primii kilometri ai 

autostrăzii Transilvania din Bi-

hor în iunie 2020, cu o lună 

înainte ca maghiarii să termi-

ne lucrările la autostrada M4.

Din totalul de 415 kilome-

tri ai autostrăzii Transilvania, 

între Borş şi Braşov, au fost 

daţi în circulaţie doar 74. Es-

te vorba despre sectoarele 

Nădăşelu-Câmpia Turzii, în 

judeţul Cluj, şi Ungheni-Ier-

nut, în judeţul Mureş.

Premieră! Se toarnă 
asfalt pe autostrada A3

Europarlamentarul Daniel 

Buda i-a invitat la 

Bruxelles pe preşedintele 

Consiliului Judeţean, Alin 

Tişe, dar şi primari şi vice-

primari din judeţul Cluj. 

„Cheia succesului adminis-

traţiilor performante sunt 

fondurile europene absor-

bite de aleşii locali compe-

tenţi”, susţine Buda.

Europarlamentarul clujean 

afi rmă că aleşii locali din jude-

ţul Cluj au ocazia să „cunoas-

că mult mai bine această insti-

tuţie” şi „rolul deosebit de im-

portant în arhitectura politică 

europeană”, dar şi să cunoas-

că „implicaţiile deciziilor asu-

pra vieţii de zi cu zi a tuturor 

cetăţenilor europeni”.

„Ştiu că aleşii locali din Ro-

mânia o duc astăzi foarte greu, 

având în vedere bugetele mici 

pe care trebuie să le gestioneze 

în raport cu necesităţile mari ale 

comunităţilor, însă am subliniat 

nevoia de absorbţie a fondurilor 

europene puse la dispoziţie de 

Comisia Europeană, şi în speci-

al a fondurilor care se pot absor-

bi direct de aici, de la Bruxelles”, 

a punctat europarlamentarul.

Cu ajutorul acestor fonduri, 

vor putea fi  fi nanţate investiţii 

publice ale autorităţilor locale în 

infrastructură, în antreprenoriat, 

sănătate sau educaţie, susţine 

Daniel Buda, care apreciază că 

eforturile pentru absorbţia corec-

tă şi efi cientă a fondurilor euro-

pene trebuie să fi e depuse, deo-

potrivă, atât de ministerele de re-

sort, cât şi de autorităţile locale, 

astfel încât cetăţenii „să benefi -

cieze de o calitate înaltă a vieţii”.

Tişe şi primari din Cluj, 
escapadă la Bruxelles 
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Preşedintele Klaus 

Iohannis, a declarat, 

vineri, că PSD rămâne 

un adversar puternic 

cu care PNL trebuie 

să se lupte şi ar fi  cea 

mai mare greşeală 

ca social-democraţii 

să fi e subapreciaţi. 

Iohannis le-a transmis 

liberalilor că oamenii 

aşteaptă soluţii de la PNL 

şi a precizat că vrea 

un guvern instalat 

cât mai rapid. Şeful statu-

lui a explicat că este 

adeptul alegerilor antici-

pate, dar acestea 

sunt aproape imposibil 

de realizat.

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis şi preşedintele PNL Lu-

dovic Orban, însoţiţi de alţi 

lideri liberali, au mers prin-

tre braşoveni, în drumul spre 

Adunarea Regională a orga-

nizaţiilor PNL din regiunea 

Centru. Oamenii, veniţi în 

număr mare, au dat mâna 

cu preşedintele României şi 

au făcut fotografi i cu aces-

ta. Şeful statului a fost so-

licitat să semneze autogra-

fe pe cea mai recentă carte 

pe care a scris-o. La rândul 

său, Ludovic Orban, născut 

în Braşov, s-a întreţinut a-

mical cu localnicii veniţi să 

îi întâmpine pe liberali.

Adunarea Regională de la 

Braşov, la care au participat 

2000 de liberali, a fost prima 

reuniune a liberalilor împre-

ună cu şeful statului, după 

succesul moţiunii de cenzu-

ră împotriva Guvernului Dăn-

cilă. „S-a produs o nouă mi-

nune: moţiunea de cenzură 

a trecut prin Parlament! Foar-

te mulţi dintre voi, în frunte 

cu Ludovic, aţi muncit săp-

tămâni, luni de zile pentru 

acest rezultat. Aţi muncit, aţi 

reuşit să convingeţi întreaga 

opoziţie din Parlamentul Ro-

mâniei şi împreună aţi reu-

şit! Felicitări”, a fost mesajul 

preşedintelui pentru liberali. 

El a reamintit că la consultă-

rile de la Cotroceni, PNL a 

anunţat că este pregătit să 

preia guvernarea.

Nu vor exista tăieri 
de salarii şi pensii

Klaus Iohannis le-a vor-

bit liberalilor despre perioa-

da grea care urmează. „Io-

hannis va intra în campanie 

împotriva PSD”, a afi rmat 

şeful statului. „PSD-ul ră-

mâne un adversar puternic 

cu care trebuie să ne lup-

tăm în numele românilor de 

bună-credinţă! PSD-ul este 

puternic înşurubat în insti-

tuţiile statului, în consilii ju-

deţene, în primării, în con-

silii locale. Nu subapreciaţi 

acest adversar. Ar fi  cea mai 

mare greşeală ”, a spus şe-

ful statului.

Acesta susţine că românii 

aşteaptă de la liberali soluţii 

pentru perioada următoare.

„Românii aşteaptă de la 

noi soluţii pentru o guver-

nare efi cientă, pentru o gu-

vernare care să vină pentru 

România şi pentru români. 

Asta trebuie să livraţi, voi 

împreună cu mine. Aşa vom 

face”, a mai spus Iohannis.

Preşedintele a spus că 

PNL trebuie să se pregăteas-

că foarte bine şi pentru ale-

gerile locale şi parlamenta-

re, „care pot avea loc la ter-

men su mai repede”. „Acum 

nu este posibil să facem an-

ticipate imediat. Vă explic 

de ce. Dacă acum am încer-

ca un astfel de demers, acest 

guvern eşuat, derutat, de-

mis, Dăncilă ar rămâne la 

butoanele Guvernului până 

în primăvară. Asta ar fi o 

adevărată catastrofă naţio-

nală. S-ar crea un haos de 

nedescris, ar face praf toţi 

banii, ar face praf toate sis-

temele. Aşa ceva este, pur 

şi simplu, exclus!”, a expli-

cat şeful statului.

Acesta a mai precizat că 

vrea un guvern PNL sau în 

jurul PNL care să fie insta-

lat cât mai repede. Şeful 

statului a afirmat răspicat 

că liberalii nu vor tăia pen-

sii şi salarii. „Deja, ieri, în 

Parlament, de la tribuna 

Parlamentului s-a lansat 

prima sperietoare minci-

noasă marca PSD şi de a-

ceea, dragii mei, vă spun 

vouă şi tuturor românilor: 

nu vor exista tăieri de sa-

larii şi pensii!”, a afirmat 

Klaus Iohannis.

Iohannis şi PNL 
au învins PSD

Liderul PNL, Ludovic Or-

ban, a declarat că România 

are nevoie de oameni de stat, 

care să pună în primul plan 

interesul României şi intere-

sul fi ecărui cetăţean român. 

„Vremea minciunii a trecut, 

dragii mei. Vreme hoţiei a tre-

cut, dragii mei. Vremea im-

provizaţiilor şi a cârpelilor a 

trecut, dragii mei”, a fost me-

sajul lui Ludovic Orban.

Acesta a afi rmat că „PSD 

şi-a bătut joc de România în 

ultimii trei ani de zile”. „La 

capătul a 3 ani de luptă tre-

buie să declarăm un lucru 

clar, preşedintele Klaus Io-

hannis şi Partidul Naţional 

Liberal au învins decisiv PSD, 

ieri”, a afi rmat Orban, în 

aplauzele liberalilor. „Avem 

de dat cea mai importantă 

bătălie dintre toate – bătălia 

pentru realegerea lui Iohan-

nis în funcţia de preşedinte 

al României. Să facem o cam-

panie cum nu am făcut nici-

odată”, a mai spus Orban.

Acesta a explicat că pe-

rioada care vine este difi ci-

lă. Orban a afi rmat că pute-

rea este dată formaţiunilor 

politice pentru a lucra în in-

teresul public, nu în intere-

sul clientelei.„Această pute-

re trebuie folosită de Parti-

dul Naţional Liberal, pentru 

a garanta fi ecărui român că 

orice leu pe care îl plăteşte 

la bugetul de stat va fi  chel-

tuit pentru a realiza lucruri 

care să crească calitatea vie-

ţii în România”, a fost me-

sajul lui Ludovic Orban. 

„Trebuie să le garantăm ro-

mânilor că nicio decizie nu 

se va mai lua fără o dezba-

tere în societate”, le-a trans-

mis Orban liberalilor.

Acesta a precizat că îi es-

te foarte uşor să facă cam-

panie pentru Klaus Iohan-

nis. „Klaus Ioahnnis, are toa-

te datele necesare, toate ca-

lităţile necesare, pentru a gi-

ra cea mai importantă func-

ţie în stat şi pentru a da di-

recţia corectă pentru Româ-

nia. Klaus Iohannis, în 5 

ani, a arătat că are capaci-

tatea de a utiliza aproape 

singur, într-o bătălie inega-

lă cu un PSD cum nu a fost 

niciodată, a reuşit să opreas-

că orice rău care putea fi 

săvârşit României şi a reu-

şit, în final, să învingă, ală-

turi de noi decisiv, Partidul 

Social Democrat”, a expli-

cat Ludovic Orban.

Iohannis şi PNL au învins PSD. 
Ce urmează după moţiunea de cenzură?

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Politicile publice ale ulti-

milor trei ani, de stimu-

lare a creşterii economi-

ce prin consumul pe 

datorie au avut un preţ.

Au fost majorate venitu-

rile populaţiei (creşterea sa-

lariului minim, a celor din 

sectorul bugetar şi a pensi-

ilor), însă majorările s-au 

făcut cu expandarea excesi-

vă a deficitului bugetar, a 

îndatorării la costuri mult 

peste uzanţele statelor UE 

şi cu producerea unor dez-

echilibre a căror ajustare es-

te inevitabilă, scrie cursde-

guvernare.ro.

Niciun proiect mare de in-

frastructură nu a fost înce-

put în ultimii trei ani şi nu 

s-a pus nicio cărămidă pen-

tru vreunul dintre cele opt 

spitale regionale promise pro-

mise în programele de gu-

vernare, sursele de fi nanţa-

re ale acestora fi ind în con-

tinuare incerte.

În plus, măsuri intempes-

tive, fără consultarea mediu-

lui de afaceri – cum a fost 

OUG 114 – au produs adevă-

rate crize în pieţele mai mul-

tor sectoare din economie. 

Persistă şi la ora actuală cri-

za din energie.

Ce s-a făcut?

Salariul minim a crescut 

de la 1.250 de lei în 2016 la 

2.080 de lei în acest an, re-

spectiv 2.350 de lei pentru 

cei cu studii superioare. 

Bugetarii au benefi ciat de 

majorări succesive de sala-

rii, cât şi de o nouă legisla-

ţia privind salarizarea din 

sectorul public.

Punctul de pensie a crescut 

de la 871,7 lei în 2016 la 1.265 

de lei în septembrie 2019.

Preţul încă neplătit

¤Defi citul bugetar

Anul trecut, România a 

înregistrat un defi cit bugetar 

de 3,02% din PIB, al doilea 

cel mai ridicat din UE, după 

cel din Cipru, potrivit date-

lor Eurostat.

România abia ce reuşise 

să corecteze, în urma lecţii-

lor dure din criză, defi citul 

bugetului general consolidat, 

care a scăzut la 0,7% din 

PIB în 2015.

În primele opt luni din 

2019, defi cit a fost de 2,1% 

din PIB. 

Specialiştii au atras aten-

ţia că încadrarea în ţinta de 

defi cit se va dovedi difi cilă 

în acest an şi aproape impo-

sibilă în anii ce urmează, pe 

fondul impactului noilor ma-

jorări de pensii.

¤Defi citul comercial: istoric

În primele opt luni ale 

anului 2019, exporturile Ro-

mâniei au fost cu 10,8 mili-

arde de euro mai mari decât 

importurile.

¤Infl aţia: de 2 ori mai ma-

re decât a oricărui alt stat UE

În 2016, rata anuală a in-

flaţiei coborâse la -1,5%. Un 

an mai târziu, preţurile au 

consemnat o creştere medie 

de 1,3%, iar în 2018 infla-

ţia a urcat la 4,6. 

Rata anuală a inflaţiei es-

te prognozată să atingă ni-

velul de 4,2% la sfârşitul 

acest an şi să coboare spre 

3,4% la finele lui 2020.

Marile proiecte, uitate

În 2017, au fost daţi în fo-

losinţă 15,4 kilometri de au-

tostradă, iar în 2018, alţi 60. 

Pe de altă parte, în ultimii ani 

s-au surpat mai multe dru-

muri de mare viteză.

În ceea ce priveşte dema-

rarea unor proiecte noi, la 

sfârşitul lui 2018 s-a semnat 

contractul pentru realizarea 

a 5 km de autostradă la gra-

niţa cu Ungaria (Biha-

ria-Borş), iar în vara acestui 

an s-a semnat contractul pen-

tru construcţia lotului 1 (17 

km) a centurii Bucureşti la 

standard de autostradă.

În ultimele săptămâni ale 

guvernului Dăncilă, a fost 

anunţată iminenţa începerii 

lucrărilor la mult aşteptata 

primă autostradă care să trea-

că munţii. Secţiunea 1 Sibiu 

– Boiţa (13 km) este deocam-

dată singurul tronson din Au-

tostrada Sibiu – Piteşti care 

are constructor desemnat.

Guvernele PSD şi-au asu-

mat construcţia a opt spitale 

regionale până în 2020. Recent, 

executivul a anunţat că aces-

tea ar urma să fi e fi nalizate 

până în 2027. Executivul a ana-

lizat mai multe variante de fi -

nanţare a acestor spitale, in-

clusiv în parteneriat public-pri-

vat, ultima variantă fi ind că ar 

urma să fi e realizate cu ajuto-

rul fondurilor europene.

Contextul general

Industria auto germană 

se pregăteşte de oficializa-

rea cifrei de scădere în acest 

an: 21 % – în condiţiile în 

care industria automotive 

din România (cea a echipa-

mentelor şi a pieselor de 

schimb) e depedentă de co-

menzile germane.

Anul 2019 a adus o scăde-

re bruscă a dinamicii acestui 

sector, de la 12,5% în 2018 la 

minus 1,8% în T2, cu o con-

tinuare a scăderii în T3. Asta 

în condiţiile în care industria 

automotive din România asi-

gură 26% din exporturi.

De asemenea, se apropie 

Brexit-ul, care va complica 

si mai mult situaţia econo-

mică externă, de care Româ-

nia este dependentă.

Ce rămâne după guvernele Dragnea-Tăriceanu? Bilanţul „facturilor”
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luni, 14 octombrie 2019 administratie.monitorulcj.ro 5

Taximetriştii care vor să 

obţină o licenţă în munici-

piul Cluj-Napoca trebuie să 

aibă maşini electrice.

Doar 31 de licenţe de taxi-

metrie mai sunt disponibile 

în Cluj-Napoca şi vor fi  acor-

date exclusiv pentru ceea ce 

municipalitatea numeşte „au-

torizaţii verzi”, adică pentru 

maşini electrice. În plus, Pri-

măria vrea ca în următorii doi 

ani taximetriştii să îşi schim-

be maşinile cu unele care po-

luează mai puţin.

Taximetriştii pot încărca ma-

şinile electrice la una dintre ce-

le 18 staţii special amenajate pe 

domeniul public din Cluj. Pri-

ma utilizare pe zi este gratuită, 

iar apoi costul este de 2 lei/KW. 

Încărcarea durează aproximativ 

o oră şi, cu un „plin”, pot fi  par-

curşi 300 de km.

O soluţie mai simplă şi mai 

ieftină este încărcarea la domi-

ciliu, unde kilowattul costă nu-

mai 65 de bani, iar o maşină 

consumă circa 6 lei pentru a 

parcurge 100 de kilometri.

Despre noile reguli pentru 

activitatea de taximetrie se 

vorbeşte încă din vară, iar pro-

punerile vizau initial înlocu-

irea maşinilor vechi, poluan-

te, cu unele noi, cu norme de 

poluare mai mici de euro 5. 

Regula privind vehiculele elec-

trice a apărut în urma unei 

dezbateri publice.

De asemenea, taximetriştii 

clujeni vor fi  obligaţi ca până în 

2021 să aibă în maşini dispozi-

tive pentru plata cu cardul.

În momentul de faţă, în 

municipiul Cluj-Napoca sunt 

eliberate aproape 2.500 de au-

torizaţii de taxi.

31 de licenţe de taxi mai 
sunt disponibile în Cluj
Care e condiţia (aproape) imposibilă pusă de Primărie? 

Parcul din spatele Teatrului 

Naţional este frecventat zil-

nic de părinţii cu copii 

datorită locurilor de joacă 

amenajate în acel perime-

tru, iar aleile sun traversate 

în fi ecare zi de sute de per-

soane. În vara anului 2012, 

în urma unei furtuni, mai 

mult de jumătate din arbo-

rii parcului au fost rupţi 

sau afectaţi, fenomen 

ce a creat parcului 

un aspect dezolant.

Lucrări de reparaţii serioase 

nu s-au mai făcut de ani buni 

în parcul din Piaţa Ştefan cel 

Mare. Acest lucru se vede în 

principal în cazul aleilor, beto-

nul fi ind crăpat serios şi presă-

rat cu gropi în mai multe locuri. 

Din cauza vechimii ultimelor 

lucrări, asfaltul este foarte de-

gradat, în unele porţiuni este a-

tât de “măcinat” încât se vede 

solul, iar de-a lungul aleilor, bor-

durile nici nu mai există, între 

alei şi gard fi ind doar pământ. 

Mai mult, când plouă serios, 

lângă aleile betonate se formea-

ză bălţi de dimensiuni mari.

Acum, toate acestea ar pu-

tea deveni istorie, după ce con-

silierii locali vor aproba docu-

mentaţia şi indicatorii tehni-

co-economici pentru reabilita-

rea şi modernizarea Parcului 

Ştefan cel Mare.

Parcul Ştefan cel Mare este 

situat în zona centrală a muni-

cipiului Cluj-Napoca, în apropi-

erea Pieţei Avram Iancu, fi ind 

delimitat de Bulevardul Eroilor, 

strada Piaţa Ştefan cel Mare şi 

de Aleea Învăţătorului.

În prezent, Parcul Ştefan cel 

Mare este un parc cu arbori îm-

bătrâniţi, mobilier urban vechi 

(aparate de joacă pentru copii, 

bănci, coşuri de gunoi, gard me-

talic), care nu mai prezintă ni-

cio estetică urbană. Parcul pre-

zintă un defi cit de spaţiu verde, 

iar Primăria doreşte ca parcului 

să îi fi e redat aspectul modern.

Modernizarea parcului va 

costa 17,9 milioane lei (3,8 mi-

lioane de euro), iar durata de 

realizare a investiţiei este de 12 

luni. Finanţarea se va face din 

bugetul local.

Parcul este situat în Piaţa Şte-

fan cel Mare, cuprinzând espla-

nada şi spaţiile verzi aferente 

clădirii Teatrului Naţional Cluj, 

având o suprafaţă de 12.384 mp 

din care suprafaţă de spaţiu ver-

de 6219 mp, suprafaţă alei 1688 

mp, suprafaţă pavele 189 mp, 

iar restul de suprafaţă cuprinde 

parcări amenajate, alei betona-

te şi asfaltate.

Denumit Mica Promenadă, 

parcul a fost amenajt pentru pri-

ma dată în anul 1885 şi de-a lun-

gul timpului a suferit modifi cări.

Pentru reabilitarea parcului, 

Primăria propune următoarele: 

eliminarea arborilor şi arbuştilor 

degradaţi şi a celor fără valoare 

estetică şi înlocuirea lor cu noi 

arbori şi arbuşti, gazonare şi plan-

tare de noi specii de plante; mo-

dernizarea aleilor, realizarea unui 

singur acces auto pentru maşi-

nile de intervenţie, realizarea de 

accese pietonale şi pentru bici-

clete; instalaţia de iluminat va 

cuprinde corpuri de iluminat cu 

proiectoare; va fi  montat un sis-

tem de irigaţii automatizat

Parcul cu „aspect dezolant” din centrul Clujului 
va fi reabilitat. Lucrările vor costa 3,8 mil. €

După subvenţionarea 

chiriei pentru persoanele 

nevoiaşe, acum municipali-

tatea clujeană vrea 

să cumpere 25 de aparta-

mente (cu 1,2 şi 3 camere) 

pe care să le transforme 

în locuinţe sociale. Clujenii 

nu prea s-au înghesuit 

să îşi vândă proprietăţile, 

astfel că Primăria a primit 

doar o singură ofertă 

pe care a şi acceptat-o!

Bugetul era estimat între 

1-1,5 milioane de euro, bani 

cu care municipalitatea spera 

să cumpere aproximativ 25 de 

locuinţe.

Anual, la nivelul munici-

piului se alocă 15 locuinţe so-

ciale, în condiţiile în care nu-

mărul de cereri este de 400.

Prima şi singura ofertă a 

venit din partea unei familii 

din Mănăştur care a decis să 

îşi vândă apartamentul cu pa-

tru camere.

„(…) Achiziţia de pe piaţa 

liberă a unui imobil situat în 

Cluj-Napoca în cartierul Mănăş-

tur pe strada Clăbucet compus 

din patru camere, o bucătărie, 

o cămară de alimente, o baie, 

un hol, un balcon cu suprafaţa 

utilă de 79,54 mp la preţul de 

94.400 euro”, se arată în pro-

iectul de hotărâre care va ajun-

ge pe masa consilierilor locali.

Proprietarii apartamentului 

au cerut iniţial 111.250 de eu-

ro, dar în urma negocierilor 

s-a ajuns la un preţ mai mic 

cu 16.850 de euro.

Potrivit recensământului din 

2011, în Cluj-Napoca existau 

130.000 de locuinţe, din care 

o majoritate covârşitoare de 

98% în proprietate privată, re-

stul în proprietate de stat. În 

2014, stocul locuinţelor din 

fondul public era de 1.554, din 

care 1.368 sunt locuinţe soci-

ale, ocupate toate. Primarul 

Emil Boc a spus că, în paralel 

cu achiziţia de locuinţe, se vor 

construi imobile cu destinaţia 

de locuinţe sociale, în prezent 

fi ind în construcţie circa 90 de 

astfel de locuinţe.

Emil Boc: „Nimeni nu 
doarme sub cerul liber”

Reamintim că la începu-

tul lunii aprilie, zeci de per-

soane au fost evacuate de pe 

strada Vlad Ţepeş şi au fă-

cut scandal în Consiliul Lo-

cal solicitând locuinţe soci-

ale. Ei spuneau la acea dată 

că degeaba subvenţionează 

municipalitatea chiria că nu 

găsesc proprietari dispuşi să 

îi primească.

„Pe partea socială, dinco-

lo de programul de locuinţe 

sociale, pe care îl avem în fi -

ecare an, anul acesta vor fi  fi -

nalizate locuinţele de pe stra-

da Ghimeşului şi vor începe 

altele, am introdus programe 

care vizează subvenţia la chi-

rie, cred că suntem printre pu-

ţinii din România care apli-

căm acest program. Vedem di-

fi cultăţi în implementare. În 

primul rând, să ştie lumea că 

dacă apelează la acest pro-

gram pentru a subvenţiona 

chiria cu până la un maxim 

de 1.400 de lei, nu este exclus 

de la programul de locuinţă 

socială. În bugetul pentru 2019 

vom avea 2 milioane de euro 

pentru achiziţionarea de lo-

cuinţe sociale, altele decât ce-

le care se construiesc pe fon-

duri publice. De peste 10 ani, 

locuinţe ANL nu se mai con-

struiesc în oraş. Astăzi, ni-

meni nu stă sub cerul liber. 

Toată lumea are acces la un 

serviciu sanitar, la un acoperiş, 

la masă, în cele două locaţii, 

Prison Fellowship şi locaţia 

noastră de pe Dragoş Vodă. 

Cei evacuaţi beneficiază 

de un punctaj suplimentar 

pe lista de locuinţe sociale 

pe 2019”, le-a transmis, la 

acea dată, primarul Emil Boc 

celor evacuaţi.

Primul apartament din Cluj 
transformat în locuinţă socială!
Consiliul Local Cluj-Napoca a decis în iunie ca Primăria să achiziţioneze apartamente de pe piaţa liberă, 
pe care să le transforme ulterior în locuinţe sociale

În luna aprilie, zeci de persoane au fost evacuate de pe strada Vlad Țepeș şi au făcut scandal în Consiliul Local solicitând locuințe sociale

În luna iunie, Consiliul 
Local a aprobat procedu-
ra privind achiziţia de pe 
piaţa liberă a unor imo-
bile cu destinaţie de lo-
cuinţe sociale. Cu ocazia 
deschiderii ofertelor, co-
misia din cadrul 
Primăriei Cluj-Napoca a 
constatat că a fost depu-
să o singură ofertă, ast-
fel că aceasta a propus 
reluarea procedurii de 
achiziţie.

Se reia procedura 
de achiziţie a unor 
locuinţe în Cluj
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Se anunţă proteste la 

Cluj-Napoca. Absolvenţii 

UMF spun că vor ieşi 

în stradă miercuri, 

16 octombrie, nemulţumiţi 

că Guvernul a transformat 

examenul de rezidenţiat 

„într-un joc politic”.

În vara acestui an, un nu-

măr de 302 tineri medici au 

ieşit pe porţile Facultăţii de 

Medicină din Cluj-Napoca. 

Aceştia susţin că după 6 ani 

de studii riscă să rămână pe 

drumuri întrucât nu se ştie 

când şi dacă vor putea susţi-

ne examenul de rezidenţiat.

„Toţi cei 6 ani de studii 

sunt în zadar şi fără niciun 

folos pentru că nu ştim când 

şi dacă vom putea susţine 

examenul de intrare în rezi-

denţiat. Suntem obligaţi să 

ne punem viaţa pe pauză 

deoarece în atâta timp nu 

s-a putut găsi o soluţie pen-

tru noi. Suntem mulţi care 

avem deja o familie, copii 

şi depindem în continuare 

de bani de la părinţi şi se 

pare că nici nu ştim cât vom 

mai avea de aşteptat aşa. 

Este mai mult decât umili-

tor!", spune Mihai Oprea, 

medic, promoţia 2019.

Pentru a putea practica 

medicina, examenul de lici-

enţă nu este suficient, me-

dicii trebuie să susţină un 

examen care le va permite 

accesul în programul de re-

zidenţiat. În lipsa acestui 

examen diploma lor nu are 

nicio valoare, ei neputând 

practica nicio activitate me-

dicală în ţară.

Totuşi, anul acesta, exa-

menul de rezidenţiat este în 

pericol de a nu putea fi  sus-

ţinut din cauza instabilităţii 

politice şi a unor amânări re-

petate. Examenul a fost ini-

ţial stabilit pentru data de 11 

noiembrie, apoi amânat pen-

tru 17 noiembrie, iar recent 

a fost amânat înca o dată pen-

tru data de 8 decembrie. În-

să nici această dată nu este 

certă, întrucât în lipsa unui 

nou guvern sau a adoptării 

unei alte soluţii până în da-

ta de 25 octombrie, nu se poa-

te organiza examenul, aces-

ta depinzând de unele ordi-

ne comune ale Ministerului 

Sânănătăţii şi ale Educaţiei.

Situaţia este alarmantă şi 

fără precedent, iar medicii 

sunt revoltaţi.

Tinerii medici ar fi  trebuit 

să înceapă să trateze bolnavi 

de la data de 3 ianuarie 2020, 

însă în situaţia actuală, nu vor 

putea începe decât din luna 

februarie. Daca urmează încă 

o amânare, nimeni nu ştie 

pentru cât timp aceştia vor ră-

mâne pe drumuri şi fără ve-

nit, iar mulţi dintre ei s-au ho-

tărât deja să plece din ţară 

pentru a putea munci.

„Prin amânarea pe termen 

indefi nit a datei examenului, 

mai mulţi absolvenţi, chiar 

şi cei care au dorit înainte să 

rămână pentru a profesa aici, 

vor decide să plece din Ro-

mânia spre o ţară unde li se 

permite să lucreze. Deja un 

procent semnifi cativ din ab-

solvenţi au decis să emigre-

ze", spune şi Diana Galoş, 

medic, promoţia 2019.

Ei speră ca în urma pros-

testului de miercuri factorii 

de decizie să găsească solu-

ţiile necesare organizării exa-

menului, iar lucrurile să re-

intre pe un traseu normal.

Absolvenţii UMF ies în stradă

Deputatul USR Emanuel 

Ungureanu a anunţat 

că va sesiza DNA cu privi-

re la o achiziţie 

de 700.000 de euro 

efectuată de Ministerul 

Sănătăţii pentru vaccinuri 

antigripale. Ungureanu 

afi rmă că vaccinurile 

au fost cumpărate 

fără respectarea caietului 

de sarcini dintr-o licitaţie 

din luna martie.

„700.000 de euro au fost 

aruncate pe fereastră până 

acum de către Ministerul Să-

nătăţii, condus încă de Sori-

na Pintea, pe o cantitate uri-

aşă de vaccinuri antigripale 

cumpărate fără respectarea 

caietului de sarcini dintr-o li-

citaţie organizată în luna mar-

tie a acestui an. Funcţionari 

din Ministerul Sănătăţii au de-

cis în mod ilegal achiziţiona-

rea a 1,2 milioane de doze de 

vaccin antigripal tetravalent 

care nu acoperă grupa de vâr-

stă 6 luni-3 ani! Până în luna 

septembrie au fost livrate de-

ja 50.000 de doze de vaccin 

care nu acoperă categoria de 

vârstă menţionată. (...) Voi 

sesiza aceste fapte penale, cu 

consecinţe deosebit de gra-

ve, Direcţiei Naţionale Anti-

corupţie!”, a anunţat Emanu-

el Ungureanu.

Vaccinurile antigripale 
nu acoperă vârste între 
6 luni şi 3 ani

Deputatul sesizează fap-

tul că Ministerul Sănătăţii a 

cumpărat un vaccin care 

poate fi administrat persoa-

nelor dintr-o grupă de vâr-

stă diferită decât cea prevă-

zută în caietul de sarcini.

„Ministerul Sănătăţii a ge-

nerat o licitaţie pentru cum-

părarea de vaccin antigripal 

tetravalent, prin acord cadru, 

în luna martie a anului 2019. 

Acordul cadru are o durată de 

4 ani şi Ministerul Sănătăţii 

urma să cumpere în 4 ani o 

cantitate de aproximativ 8 mi-

lioane de doze! Toate bune şi 

frumoase până aici, numai că, 

Ministerul Sănătăţii, a achizi-

ţionat un vaccin care nu co-

respunde cu cerinţele din ca-

ietul de sarcini! Mai precis, în 

loc să achiziţioneaze un vac-

cin care să poată fi  adminis-

trat grupelor de vârstă 6 luni 

– 64 ani, aşa cum este reco-

mandat de OMS şi cerut prin 

caietul de sarcini, Ministerul 

Sănătăţii condus de doamna 

Pintea, a cumpărat un vaccin 

care se poate administra doar 

persoanelor de la 3 ani în 

sus...”, a notat acesta pe pa-

gina de Facebook.

Emanuel Ungureanu a 

transmis că această achiziţie 

a fost realizată cu încălcarea 

legii şi cu „tăcerea complice” 

a ministrului Sorina Pintea.

„Direcţia Generală de Asis-

tenţă Medicală din Ministerul 

Sănătăţii este responsabilă di-

rect de această gravă eroare. 

Această structură din Minis-

terul Sănătăţii este condusă 

de o doamnă care poartă nu-

mele de Amalia Şerban, o 

apropiată a Sorinei Pintea. Pe 

toată perioada mandatului, 

doamna Sorina Pintea, a fost 

interesată mai mult de efec-

tuarea unor exerciţii de ima-

gine greţoase decât de rezol-

varea unor grave probleme 

din sistemul sanitar. Sunt con-

vins că, în scurt timp, vom 

afl a şi alte nereguli grave ca-

re s-au produs în timpul man-

datului doamnei Pintea. In-

competenţa, indolenţa şi co-

rupţia, ucid!”, mai arată me-

sajul publicat de Ungureanu.

Nu se teme 
de dosare penale

Sorina Pintea, ministrul in-

terimar al Sănătăţii spune că 

nu se teme de niciun dosar pe-

nal, aşteptându-se la "un val 

de plângeri penale", pentru că 

este campanie electorală.

„Directorul de care spu-

ne domnul Ungureanu e an-

gajat al Ministerului Sănă-

tăţii de aproximativ 20 de 

ani, şi-a câştigat postul prin 

concurs. S-a făcut o econo-

mie de 22 de milioane de 

lei. Nu s-au cumpărat 

1.500.000 de vaccinuri cu 45 

lei, s-au cumpărat 1.490.000 

de vaccinuri cu 41 de lei şi 

10.000 de vaccinuri cu 45 de 

lei. Ca să fiu foarte clară”, 

a afirmat Sorina Pintea.

Ministrul interimar al Să-

nătăţii spune că în următoa-

rea perioadă se aşteaptă să 

apară un val de plângeri pe-

nale: "„Probabil va urma un 

val de plângeri penale, dar 

tot cu subiect şi predicat spun 

că eu nu mă tem. Nu am ab-

solut nici cea mai mică pro-

blemă”, a mai spus Pintea.

SCANDALUL ACHIZIȚIEI VACCINULUI ANTIGRIPAL

Emanuel Ungureanu sesizează 
DNA pentru o achiziție de vaccinuri
Ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat că procedura de achiziție a fost „oarecum corectă”

Sorina Pintea, Ministrul Interimar al Sănătății                                                 Emanuel Ungureanu, membru al Camerei Deputaților
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Ieri, de la ora 17.00,

 în Piaţa Unirii a avut loc 

vernisajul expoziţiei 

de sculptură semnată 

de artistul clujean 

Liviu Mocan.

Expoziţia „Cuvântul s-a 

făcut trup” este formată din 

trei lucrări monumentale, pli-

ne de simboluri – „Cuvântul 

s-a făcut trup sau Cartea cu 

care vorbeşti”, „Gânditorul” 

şi „Arcul Unirii” – şi va pu-

tea fi  vizionată până în da-

ta de 4 noiembrie 2019.

Lucrarea centrală care adu-

nă în ea toată ideea expozi-

ţiei este „Cuvântul s-a făcut 

trup sau Cartea cu care vor-

beşti”, fi ind un sul vertical 

de litere a trei alfabete – ara-

maic, ebraic şi grec. Acest sul 

se defăşoară şi ia trup de fi -

inţă umană, un trup mascu-

lin cu o înălţime de 3,20 me-

tri şi care, practic, este o în-

trupare a cuvântului.

„Gânditorul” este o intre-

pretare contemporană a Gân-

ditorului de la Hamangia de 

acum 5.000 de ani î.H.. 

Lucrarea lui Liviu Mocan 

are aceeaşi formă şi propor-

ţii cu a celebrei sculpturi, 

dar are dimensiuni diferite: 

2,5 m, nu 11,5 cm. 

„Gânditorul” din Piaţa U-

nirii e plin de ochi, sute de 

ochi sugerând nu o medita-

ţie introspectivă, ci o medi-

taţie bazată pe observaţie, 

pe ceea ce privim, pe reali-

tatea din jur.

Cea de-a treia lucrare, „Ar-

cul Unirii”, sugerează Uni-

rea Principatelor Române şi 

face parte dintr-un proiect 

mai amplu cu 12 arce, inti-

tulat „Domul Limbii Româ-

ne sau Arcul Marii Unirii”.

„Profesia pentru mine es-

te locul de meditaţie în ca-

re iau spre analiză subiecte 

importante ale condiţiei u-

mane, cum sunt cuvântul, 

gândirea, unirea, şi le ex-

pun cu mijloace tehnice din-

tre cele mai moderne – tă-

ieri cu plasmă, tăieri cu la-

ser, suduri, întrucât doresc 

să aduc aceste teme ances-

trale în afectivitatea contem-

porană”, spune sculptorul 

Liviu Mocan.

„Liviu Mocan povesteș te 

lumea î n limbaj plastic, î n 

funcț ie de talentul să u re-

marcabil, iar acest limbaj 

degajă  adevă rate metafore. 

«Cuvâ ntul s-a fă cut trup 

sau Cartea cu care vorbeș ti», 

«Gâ nditorul», «Arcul Unirii» 

ș i altele nu sunt doar titluri 

de opere, ci mesaje perene 

despre om ș i comunitate, des-

pre univers ș i despre româ nii 

care s-au proiectat î n univer-

salitate”, consideră academi-

cianul Ioan Aurel-Pop, recto-

rul Universităţii „Babeş-Bolyai” 

Cluj-Napoca.

Proiecţie 3D şi moment 

muzical la vernisajul expozi-

ţiei. Cu ocazia vernisajului, 

publicul prezent a experimen-

tat o proiecţie în realitate vir-

tuală 3D realizată de profe-

sorului Luigi Mistodie şi in-

spirată de una dintre lucrări-

le sculptorului Liviu Mocan.

„«Arce peste timp în VR» ne 

transpune ca printr-o poartă 

stelară în inima unui simbol 

închinat plămădirii neamu-

lui românesc: Marea Unire. 

Opera «Arce peste timp», 

cu forţa vie a unui vârtej, 

contopeşte în timp şi în spa-

ţiu nemurirea fiinţei neamu-

lui românesc, sub privirile 

senine a mulţumii de ochi 

cutezători, exprimând legă-

tura milenară între genera-

ţiile care sălăşuiesc pe me-

leagurile binecuvântate car-

patice, de la Dunăre la Ma-

rea Neagră”, spune profeso-

rul Luigi Mistodie.

Ce reprezintă lucrările inedite amplasate în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca?

Liviu Mocan, unul dintre cei mai importanţi sculptori ai mo-
mentului, este autorul grupului statuar „Stâlpi împușcaţi” din 
Piaţa Unirii, Cluj-Napoca, și al ciclului „Seminţe”, amplasat pe 
parcursul anului 2007 în Sibiu – Capitală Culturală Europeană.

Dintre realizările sale internaţionale menţionăm grupul sta-
tuar „Decalog”, expus la Geneva, Los Angeles și Grand 
Rapids, SUA, lucrarea „The Poet and His Heart”, la 
Biblioteca din Alexandria, Egipt și ciclul „Following the 
Sun”, care își propune câte o sculptură de 7 m pe fi ecare 
continent. Din acest ciclu, până în acest moment, s-a defi ni-
tivat o lucrare de for public în Auckland, Noua Zeelandă și 
mai există una în lucru în Chennai, India.

Născut în 1955 în satul Cara, judeţul Cluj, Liviu Mocan a ab-
solvit Academia de Arte Vizuale din Cluj-Napoca și a fost ar-
tist rezident al Anderson University din Indiana și al 
Mississippi College, SUA. Lucrările sale au fost expuse și se 
găsesc în colecţii particulare din Statele Unite ale Americii, 
Europa, Asia, Africa, Australia, Noua Zeelandă.

Cine este Liviu Mocan?

Momentul festiv a avut 

loc la Casa de Cultură 

a Studenţilor 

din Cluj-Napoca, 

în prezenţa conducerii 

Colegiului Naţional 

„George Bariţiu”, 

a cadrelor didactice 

ale unităţii de învăţă-

mânt, a foştilor şi actua-

lilor elevi, a reprezen-

tanţilor autorităţilor 

publice locale, precum 

şi a unor personalităţi 

ale vieţii publice clujene.

Înfi inţată în data de 19 oc-

tombrie 1919 din ordinul Con-

siliului Dirigent din Cluj, sub 

patronajul lui Iuliu Maniu, 

instituţia a avut iniţial un nu-

măr de 287 de elevi. Primul 

corp profesoral era format din 

şapte profesori din vechiul 

Regat, un profesor macedo-

nean, un profesor francez, 

restul profesorilor fi ind arde-

leni, dascăli de excepţie, ca-

re activau la acea vreme şi în 

mediul universitar. Colegiul 

Naţional „George Bariţiu” a 

funcţionat iniţial pe actuala 

stradă George Bariţiu, până 

în anul 1950, după care s-a 

mutat la adresa din prezent, 

pe strada Emil Isac. În anul 

2000, liceul a primit statutul 

onorant de Colegiu Naţional.

„Cu mândrie şi stimă, am 

avut bucuria de a participa 

la aniversarea centenarului 

acestui colegiu de renume 

pentru comunitatea clujea-

nă. (...) Primul director al 

liceului, profesorul Alexan-

dru Ciura, cu o înaltă ţinu-

tă intelectuală modelată în 

Occident, cu o viziune mo-

dernă şi un spirit manage-

rial de excepţie, a format Li-

ceul «Bariţiu» ca o prestigi-

oasă instituţie educaţională 

şi culturală a Clujului.

Acesta păstrează şi în pre-

zent prestigiul demn de a-

ceastă calitate şi de nume-

le pe care îl poartă. În acest 

sens este elocventă afirma-

ţia muzicologului George 

Sbârcea, absolvent al liceu-

lui: «Încă de la începutul 

lui, Liceul Bariţiu din Cluj 

a trecut peste limitele geo-

grafice, devenind liceul Tran-

silvaniei»”, a declarat vice-

primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

„Astăzi (n.red. vineri) ca-

drele didactice, elevii şi foş-

tii «bariţişti» îşi serbează cu 

bucurie şi mândrie Centena-

rul, pentru că împreună au 

reuşit să facă din Colegiul 

Naţional «George Bariţiu» un 

for de elită al învăţământu-

lui românesc, recunoscut de 

municipalitate şi clujeni”, a 

subliniat Dan Tarcea.

Vicepreşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj, Marius 

Mînzat a înmânat din par-

tea forului administrativ ju-

deţean o plachetă aniversa-

ră „în semn de apreciere 

pentru cei 100 de ani de tra-

diţie şi excelenţă în educa-

ţie”: „un veac de pasiune, 

dăruire şi profesionalism de-

dicate nobilei misiuni de for-

mare a noi şi noi generaţii”. 

„Se cuvine să fie sărbătoriţi 

la ceas aniversar toţi cei a 

căror viaţă şi al căror des-

tin s-au împletit, în decur-

sul acestui veac, cu prodi-

gioasa activitate a primului 

liceu românesc de băieţi din 

Cluj, o şcoală de referinţă 

pentru învăţământul clujean 

şi cel românesc, elevi şi das-

căli, deopotrivă”, a declarat 

vicepreşedintele CJ Cluj.

100 de ani de la înfiinţarea 
Colegiului Naţional „George Bariţiu”
Ceremonia de aniversare a 100 de ani de la înfiinţarea primului liceu românesc de băieţi din Cluj-Napoca, 
cunoscut astăzi sub numele de Colegiul Naţional „George Bariţiu”, a avut loc vineri, 11 octombrie

Momentul festiv a avut loc la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, în prezenţa conducerii Colegiului Naţional „George Bariţiu”

Colegiul se bucură de oa-
meni iluștri formaţi în 
băncile acestuia, fie că 
ne gândim la scriitori și 
poeţi (Radu Stanca, 
Horia Stanca sau Ioan 
Alexandru), critici literari 
(Ion Negoiţescu, Nicolae 
Balotă, Dumitru Micu sau 
Marian Papahagi), muzi-
cieni și artiști (George 
Sbărcea, Tudor Jarda, 
Pericle Capidan), teolo-
gul Teofil Herineanu, filo-
soful Petre Ţuţea, politici-
anul Ion Raţiu, speologul 
Gheorghe Racoviţă, aca-
demicienii Ștefan Pascu, 
Eugen Pora, Emil Burzo, 
Silvestru Cristian. Printre 
absolvenții importanți ai 
Liceului Barițiu se numă-
ră și fostul rector al UTCN 
Radu Munteanu, medicul 
Radu Căpâlneanu, de la 
Institutul Inimii, inspecto-
rul școlar general 
Valentin Cuibus, Sabin 
Pop, fost consul al 
României la Strasbourg, 
și Alexandru Ghișa, fost 
consul la Stockholm, 
Manuela Botiș, artist 
plastic, și jurnaliștii Ligia 
Niculescu, Eugen Olariu, 
Radu Vida și Ovidiu Blag.

Foşti „bariţişti”
cu nume sonore
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianță, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniță 10 mp, teren 23 mp, 
suprafața totaăl 125 mp, izolat 
termic, preț 110.000 euro. 
Informații suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ Vând apartamet cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! 
Informaţii la tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ 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 în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 
Pentru informașii sunași la tel. 
0264-592735 sau 0749-012212.

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

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren Mărișel 12200 mp.
intravilan,zona de case. Carte 
funciară,curent electric,apa.front 
90 m la drumul principal. Pret 4 
euro mp.Telefon:0752371454

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 

asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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 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

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 3 
sau 1, pe termen lung. Suntem do-
uă persoane, muncitori.  Așteptăm 
telefoane la 0749-974302.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, ocupa-
bil imediat, cart. Mărăști, zona Ci-
nema Mărăști, preţ 400 euro. 
Petnru informaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, că-
utăm o garsonieră de închiriat fără 
mobilă sau semimobilat pe termen 
lung. Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 0759-663204.

SPAȚII

Căutam spaţiu pentru 
închiriere, suprafaţa 

150 mp (open space) 
destinat unui atelier 
de producţie haine. 
Dotări minime: baie 

utilă, curent, apă, 
încălzire.

Nu dorim să aibă vad 
comercial, dar vrem 

o zonă uşor accesibilă, 
poate să fi e şi casă 

dacă îndeplineşte con-
diţiile de mai sus.

Persoana de contact: 
Mirela Birta Timiş, 

0745-826 001. 
(3.16)

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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LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, 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, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ CAUT persoană serioasă pe 
post de însoțitor, pentru un stu-
dent nevăzător. Telefon 0767-
929727 sau 0726-729969. (6.7)

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

¤ 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-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

AUTO-MOTO

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. 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.

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan ino-
xidabil, pentru baie, capacitate 
de 100 l, făcut la comandă. 

Preţuri foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

MOBILIER

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

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 86 
cm, culoare combinaţie wenge 
și stejar auriu, stare perfectă, 
preţ 250 RON/buc., și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru acte, 
cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 
în partea de jos (cu etajere in-
terioare), cu chei, dim. H â 205 
cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON. Cele 3 piese de mo-
bilier sunt ideale pentru agenţii 
de turism, agenţie imobiliară 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741-278287.

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

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

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preț 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producție 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (3.40)

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

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

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

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

COLECȚIONARI

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

MATRIMONIALE

¤ Clujean 44 ani, caut o relaţie 
bazată pe sinceritate, iubire. Poţi 

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

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

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

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

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

fi  și de la ţară, cu un copil nu mă 
deranjează. Eu fără obligaţii, 
glumeț, romantic. Aștept telefon-
ae la  0749-974302. (3.5)

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunați la telefon 
0786-603497.

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Tur-
da, cu sediul în Turda, str. P-
ţa. Romană, nr. 15B, vinde la 
a II-a licitație publică, în data 
de 25.09.2019, ora 10.00, bu-
nurile mobile constând în: 1) 
Mașină de tăiat sub jet de apă 
- 2000 lei; 2) Betonieră Synte-
si 250 - 1500 lei; 3) Șlefuitor 
telescopic Titano - 1500 lei; 4) 
Autoutilitară Renault, nr. de 
identifi care 
VF1HDC1K638742239 - 8500 
lei; 5) Autoturism Toyota Yaris, 
nr. de identifi care 
VNKKL96300A262933 - 
10.500 lei; 6) Drișcă Vertigo - 
1500 lei; 7) Mașină de frecat 
aspirat Karcher - 8.000 lei; 8) 
Autoutilitară Peugeot Boxer, 
nr. de identifi care 
VF3YCBMGC11580262 - 
25.000 lei; 9) Autoutilitară 
Peugeot Boxer, nr. de identifi -
care VF3YCBMGC11412975 - 
25.000 lei, bunurile sunt pro-
prietatea debitorului SC DOM 
BEST CONSTRUCT SRL. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pa-
gina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunțuri - vân-
zarea 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 29.10.2019, 
ora 12.00, bunurile mobile con-
stând în: Miniexcavator Thomas 
(Bob Cat) bunurile sunt proprie-
tatea debitorului SC EDIL CREDE-
RO SRL. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagi-
na 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 29.10.2019, 

ora 11.00, bunurile mobile con-
stând în: Mașină recoltat cartofi , 
IMAC, pd1400, Mașină ambalat 
cartofi  METRIPOND PLUS-MP-
ZBSZG-30, bunurile sunt proprie-
tatea debitorului SC ZOLY & 
SANYI 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 Ser-
viciul Fiscal Municipal Turda, cu 
sediul în Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, vinde la a II-a 
licitație publică, în data de 
04.11.2019, ora 12.00, bunuri-
le mobile constând în: 1. Autou-
tilitară N1 Ford Transit FNBY, se-
rie șasiu WFOCXXGBFCYL32715, 
nr. înmatr. CJ-02-MFC, cap. cil. 
2402 cc, bunuri proprietate a 
debitorului SC MARINA M TE-
LEKOM NORD SRL. Preţul de 
evaluare sau de pornire a licita-
ţiei fi ind conform tabelului de 
mai sus. Informații suplimenta-
re 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 bunuri-
lor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Ser-
viciul Fiscal Municipal Turda, cu 
sediul în Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, vinde la a III-a 
licitație publică, în data de 
04.11.2019, ora 11.00, bunuri-
le mobile constând în: Renault 
Kangoo nr. identifi care 
VF1KCE8CF363880019, an fa-
bricaţie 2006, motorină - 1461 
cc, km parcurși 229.108, bunuri 
proprietate a debitorului SC 
MARINA M TELEKOM SRL. Pre-
ţul de evaluare sau de pornire a 
licitaţiei fi ind conform tabelului 
de mai sus. Informații supli-
mentare 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 bunuri-
lor sechestrate.

PIERDERI

¤ POP VASILE MIHAI P.F.A., 
F12/1244/2003, C.U.I. 
23708384, pierdut certifi cat con-
statator nr. 43158/06.04.2009, 
sediu și terţi. Se declară nule

0729–15.86.00

www.batrom.ro

CUMPĂRĂRI HALĂ ȘI TEREN

Societate comercială din Cluj-Napoca este interesată să 
achiziționeze

o hală industrială dotată cu pod rulant, în suprafaţă de 
1000 mp şi teren aferent în suprafaţa de 500 mp, situa-

tă în zona industrială din Cluj-Napoca.

Potențialii ofertanți sunt rugați să transmită ofertele la 
adresa de e-mail: secretariat@sinterom.ro.

Relații la telefon 0744-629743.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 
sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

• Asistent manager

• Recepționer primire clienți

Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC ALMAIRIM 
PRODCOM IMPEX SRL cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. 
Orăștiei, nr. 10, jud. Cluj, anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
,,Atelier tâmplărie PVC/Aluminiu şi fabricare părţi componente 
ale structurilor metalice“ la sediul din loc. Cluj-Napoca, str. 
Orăștiei, nr. 10, jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul ,,Relaţii cu 
publicul” în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00, vineri 
între orele 9:00-12:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj 

organizează CONCURS, 

în data de 05.11.2019 la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului din strada G-ral Eremia 
Grigorescu, nr. 37 – 39, pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

• 1 post, COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE, 
gradul II, pe perioadă nedeterminată la Complexul comunitar 
de servicii pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca- Case de 
tip familial Cluj-Napoca;

• 1 post, ASISTENT SOCIAL PRACTICANT, pe perioadă 
nedeterminată la Centru de reabilitare socială și primire în 
regim de urgenţă a victimelor trafi cului de persoane, 
intervenţie în situaţii de trafi c, migraţie și repatrieri;

• 1 post, PSIHOLOG PRACTICANT, pe perioadă 
nedeterminată la Centru de reabilitare socială și primire în 
regim de urgenţă a victimelor trafi cului de persoane, 
intervenţie în situaţii de trafi c, migraţie și repatrieri;

• 1 post, PSIHOLOG SPECIALIST, pe perioadă 
nedeterminată la Centrul Judeţean de intervenţie pentru 
Copilul Abuzat Cluj-Napoca;

• 1 post, EDUCATOR (S) , pe perioadă nedeterminată 
la Adăpost de zi și noapte pentru copiii străzii ,,Arlechino,, 
Cluj-Napoca.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. G-ral 
Eremia Grigorescu, nr. 37-39 – Serviciul Managementul 
Resurselor Umane și la telefon 0264/420146 și 0264/420147 
interior 433.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Spitalul Municipal Gherla 
organizează concurs 

pentru ocuparea următorului post în cadrul Farmaciei

- 1 post vacant de asistent principal de farmacie – cu 
studii postliceale – pe durată nedeterminată

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal 
Gherla, str.Horea nr.2, în data de 05.11.2019, ora 10,00 
– proba scrisă și în data de 07.11.2019, ora 10,00 – interviul 
și proba practică.

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.

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al Liderplast SRL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite) , cu sediul în Sat Lita, Comuna 
Savadisla, Nr. 14A, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. 
J12/2592/2006 și având CUI 18890998, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
Liderplast SRL:

1. Utilaje și stocuri:
1.  DEBITOR AUTOMAT PT 4 BAGHETE CU RULIERA 

ELECTRONICA WIRELESS TR4P 1 BUC – 40.950,00 lei
2.  MAȘINĂ DE DIBITAT ARMATURA GBS 218 1 BUC – 

6.750,00 lei
3. MAȘINĂ DE FREZAT MONT 148 M 213 1 BUC – 8.550,00 lei
4. MATRITE 2 BUC – 180,00 lei
5. RECIPIENT VOPSIT 3000 L 1 BUC – 9.450,00 lei
6. PACHET STOCURI – 244,434,60 lei

TOTAL 310.314,60 lei

2. Autorurisme:
1.  AUTOTURISM DACIA SANDERO, an de fabricație 2012 

- Preț 7.290,00 lei
2.  AUTOTURISM DACIA LOGAN, an de fabricație 2008 - 

Preț 3.420,00 lei
3.  AUTOTURISM CITROEN JUMPER, an de fabricație 2009 

-3 locuri - Preț 11.970,00 lei

TOTAL 22.680,00

Licitaţia va avea loc în data de 17.10.2019, ora 10.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date 24.10.2019 ora 
10.00, respectiv 31.10.2019 

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel  
0721414183

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ONRC 
cu nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, organizează 
procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă 
a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial 
destinat desfășurării activităţii de rent-a-car, la Aeroportul 
International Avram Iancu Cluj – Terminal Pasageri Sosiri, 
parter, zona publică, identifi cat cu B 05.

Preţul de pornire în licitaţie este de 300 Euro/mp/lună 
(fără TVA).

Suprafaţa totală : 10,41 mp
Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de 

la Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în 
termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în 
acest sens, începând cu data de 14.10.2019. Documentaţia 
de închiriere se poate transmite și în format electronic, 
poștă sau curier rapid în urma unei solicitări în acest sens 
și efectuarea dovezii plăţii documentaţiei de închiriere. În 
ambele cazuri se va completa formularul “Declaraţie de 
confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la 
sediul Aeroportului până la data de 25.10.2019, ora 9:00 .

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data 
de 25.10.2019, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după 
metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu 
adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii și clarifi cĂri privind desfășurarea procedurii 
se pot obţine de luni pânĂ vineri, între orele 0900 și 1500, 
printr-o solicitare scrisĂ, transmisĂ la Secretariatul 
Aeroportului, fax nr. 0264/416.712.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC BECKER 
SOLID WOOD AND SERVICE SRL anunță începerea demersurilor 
în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 
: Hala de producție mic mobilier și componente –depozit, 
anexă, cabină poartă, totem, microstație de epurare, puț 
de apă, bazin de apă, împrejmuire, branșamente amplasat 
în comuna Baciu, satul Sucegu, nr.1M .

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, în zilele de luni-joi 
între orele 9.00-16.30, vineri- 9.00-14.00.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ-NAPOCA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea unui post vacant de sofer perioada ne-
determinata, la Sistemul de Gospodarire a Apelor Cluj-Na-
poca in cadrul Formatiei Mecanizare

Concursul se va desfasura astfel :
Proba scrisa:in data de 07 noiembrie 2019 ora 12.00
Proba practica;in data de 11 noiembrie 2019 ora 10.00
Proba interviu: in data de 12noiembrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-
deplineasca urmatoarele conditii :

Nivel studii: medii/generale
- detinere permis de conducere cat.B+C+E + atestat trans-

port marfa
Vechime in meseria de sofer ;minim 2 ani

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str. Va-
natorului nr.17, din Cluj Napoca sau la sediul Sistemului de 
Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca , str. Donath, nr. 157/A, 
jud. Cluj pana la data de 28 octombrie 2019, ora 14:00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: cere-
rea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, copia 
actului de identitate , copiile documentelor care atesta nive-
lul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, copie 
carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea in mun-
ca, cazier judiciar in original, adeverinta medicala care atesta 
starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie 
al candidatului in original; Curriculum vitae.

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.112, 
serv. Resurse Umane Relatii cu publicul sau la persoana 
de contact; Bodea Lia tel.0264433028 int.144 .

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea unui post de chimist, perioada deter-
minata, la Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Na-
saud in cadrul Laborator Calitatea Apelor

Concursul se va desfasura astfel :
-Proba scrisa: in data de 29 octombrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 31 octombrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-
deplineasca urmatoarele conditii :

Pentru postul de chimist:
- Studii: – studii superioare absolvite cu diploma de li-

centa specializarea Chimie;
- Vechime în specialitate: – fără vechime
- Cunoștinţe operare P.C. (word, excel, internet)
- Disponibilitate la deplasare in teren, la lucru peste pro-

gram, in orice moment si situatie.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str. 
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca sau la sediul Sistemului 
de Gospodarire al Apelor Bistrita-Nasaud din mun. Bistri-
ta, str. Avram Iancu, nr. 9, jud. Bistrita-Nasaud pana la da-
ta de 21 octombrie 2019, ora 14:00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: cere-
rea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, copia 
actului de identitate , copiile documentelor care atesta nive-
lul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, copie 
carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea in mun-
ca, cazier judiciar in original, adeverinta medicala care atesta 
starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie 
al candidatului in original; Curriculum vitae.

Relatii suplimentare la sediul Sistemului de Gospoda-
rire a Apelor Bistrita-Nasaud tel. 0263/217146 int. 216, 
persoana de contact Maghiar Gabriela.

Prezentul anunt indeplineste prevederile OUG nr. 90/2017.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea unui post de hidrolog, perioada nede-
terminata, la Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Na-
saud in cadrul Statiei Hidrologice Bistrita

Concursul se va desfasura astfel :
-Proba scrisa: in data de 05 noiembrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 07 noiembrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-
deplineasca urmatoarele conditii :

Pentru postul de hidrolog:
- Studii superioare: absolvent al Facultatii de Geografi e;
- cunostinte operare P.C.;
- permis conducere categoria B;
- disponibilitate de deplasare in teren;
-  disponibilitate la program fl exibil in perioadele de si-

tuatii de urgenta

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str. 
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca sau la sediul Sistemului 
de Gospodarire al Apelor Bistrita-Nasaud din mun. Bistri-
ta, str. Avram Iancu, nr. 9, jud. Bistrita-Nasaud pana la da-
ta de 28 octombrie 2019, ora 14:00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: ce-
rerea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, 
copia actului de identitate , copiile documentelor care ates-
ta nivelul studiilor, specializarilor , conform cerintelor pos-
tului, copie permis conducere categoria B, copie carnet de 
munca /adeverinta care sa ateste vechimea in munca, ca-
zier judiciar in original, adeverinta medicala care atesta sta-
rea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de catre medicul de fa-
milie al candidatului in original; Curriculum vitae.

Relatii suplimentare la sediul Sistemului de Gospoda-
rire a Apelor Bistrita-Nasaud tel. 0263/217146 int. 216, 
persoana de contact Maghiar Gabriela.

Prezentul anunt indeplineste prevederile OUG nr. 90/2017.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA SOMES-TISA

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , 
nr.17, judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea u-
nei functii contractuale vacante de executie astfel:

- 1 post de hidrolog , cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata, in cadrul serviciului Prognoze Bazinale Hi-
drologie Hidrogeologie

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 05 noiembrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 07 noiembrie 2019 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-

deplineasca urmatoarele conditii :
- Studii superioare de lunga durata
-  Absolvent al Facultatii de Geografi e ,specializarea hi-

drologie-meteorologie
- Permis de conducere auto categoria B
- Conostinte operare PC
- Vechime : 0 ani
Candidatii vor depune dosarele de participare la con-

curs, la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa,str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 28 oc-
tombrie 2019, ora 15,00. .

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;ce-
rerea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii ,co-
pia actului de identitate , copiile documentelor care atesta 
nivelul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, 
copie carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea 
in munca ,cazier judiciar in original ,adeverinta medicala ca-
re atesta starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu 
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medi-
cul de familie al candidatului ,in original ;Curriculum vitae .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.112- persoana de 
contact:Anca Bianca sau la tel.0264433028 int.144.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ-NAPOCA
ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocupare doua posture vacante : un post de la-
catus mecanic perioada nedeterminata, la Sistemul de 
Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca in cadrul Formatiei Cluj 
si un post de agent hidrotehnic la Sistemul de Gospoda-
rire a Apelor Cluj in cadrul Formatiei Gherla

Concursul se va desfasura astfel :
Proba scrisa:in data de 05 noiembrie 2019 ora 09.00
Proba interviu: in data de 07noiembrie 2019 ora 09.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-

deplineasca urmatoarele conditii :
Pentru postul de lacatus mecanic
Nivel studii: generale cu conditia detinerii unui certifi ca-

te de califi care in meseria de lacatus ,mecanic,motorist,mecanic 
utilaj,mecanic agricol.

Vechime in munca; 0 ani
Pentru postul de lacatus mecanic
Nivel studii -8 clase
Constituie avantaj detinerea califi carii in una din urma-

toarele meserii:zidar,pietrar,mecanic utilaje terasiere si de-
tinerea permisului de conducere auto

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str. Va-
natorului nr.17, din Cluj Napoca sau la sediul Sistemului de 
Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca , str. Donath, nr. 157/A, 
jud. Cluj pana la data de 28 octombrie 2019, ora 14:00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: cere-
rea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, copia 
actului de identitate , copiile documentelor care atesta nive-
lul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, copie 
carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea in mun-
ca, cazier judiciar in original, adeverinta medicala care atesta 
starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie 
al candidatului in original; Curriculum vitae.

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.112, 
serv. Resurse Umane Relatii cu publicul sau la persoana 
de contact; Bodea Lia tel.0264433028 int.144 .

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA SOMES-TISA

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , 
nr.17, judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea u-
nei functii contractuale vacante de executie astfel:

- 1 post de ingrijitor cladiri , cu norma intreaga, pe pe-
rioada nedeterminata, in cadrul serviciului Resurse Uma-
ne Relatii cu Publicul Administrativ

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 06 noiembrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 08 noiembrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-
deplineasca urmatoarele conditii :

- Absolvent studii medii cu diploma de bacalaureat
-  Cunostinte operare pe calculator :cunostinte in utiliza-

rea Micosoft Offi ce
- Vechime : 0 ani
Candidatii vor depune dosarele de participare la con-

curs, la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, 
str.Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 28 
octombrie 2019, ora 15,00. .

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;ce-
rerea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii ,co-
pia actului de identitate , copiile documentelor care atesta 
nivelul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, 
copie carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea 
in munca ,cazier judiciar in original ,adeverinta medicala ca-
re atesta starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu 
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medi-
cul de familie al candidatului ,in original ;Curriculum vitae .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.112- persoana de 
contact:Anca Bianca sau la tel.0264433028 int.144.
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Timp de aproape 

o săptămână, între 7-12 

octombrie, Cluj-Napoca 

a găzduit un nou eveni-

ment de talie mondială: 

Campionatul Mondial 

de Darts 2019.

Cine nu a jucat darts mă-

car o singură dată în viaţă? 

Da, acel joc popular în mai 

toate localurile şi la noi în 

ţară, ba chiar şi în Cluj-Na-

poca. Ei, bine, inima Tran-

silvaniei a fost locul în ca-

re, preţ de şase zile, cei mai 

buni jucători de darts din 

întreaga lume – juniori şi 

seniori, tineri şi vârstnici – 

s-au adunat să-şi măsoare 

precizia şi îndemânarea. Co-

lac peste pupăză, evenimen-

tul organizat la un hotel se-

lect din cartierul Bună Ziua 

a consemnat şi o premieră 

istorică: primul astfel de eve-

niment organizat vreodată 

în Europa de Est!

Aproape 500 de concu-

renţi din toate colţurile lu-

mii, începând cu Australia, 

Africa de Sud, Brazilia, No-

ua Zeelandă sau SUA, până 

la Hong Kong, Iran, Pakis-

tan, Coreea de Sud sau Ja-

ponia, au răspuns afirmativ 

invitaţiei la concursul găz-

duit cu mari emoţii de Fe-

deraţia Română de Darts. 

S-au aliniat la startul com-

petiţiei şi reprezentanţii unor 

ţări exotice, precum Insule-

le Turks şi Caicos (aţi auzit 

până acum de ei?), Trinidad 

& Tobago, Insula Jersey sau 

Catalonia, toţi mulţumiţi de 

primirea călduroasă din ini-

ma Transilvaniei.

Reprezentanţii Suediei şi 

Islandei au dat tonul la vo-

ie bună, sâmbătă, în ziua 

finalelor, iar Cluj-Napoca va 

rămâne, cu siguranţă, o 

amintire de neuitat pentru 

un tânăr din Noua Zeelan-

dă, care a a obţinut meda-

lia de aur la „simplu”. La 

echipe, Anglia şi Japonia (la 

feminin), respectiv Ţara Ga-

lilor şi Olanda (la masculin) 

s-au dovedit a fi cele mai 

puternice, însă cea mai apla-

udată echipă a zilei a fost 

cea a ţării-gazdă, România.

Reprezentată de Andreea 

Brad, Carmen Stoean, Oana 

Bîrsan, Oana Cimpoca, Ale-

xandru Stoian, Adrian Frim, 

Gabriel Pascaru, László 

Kádár, Geanina Vulc, Ione-

la Oltean, Mario Spânu şi 

Robert Badea, echipa Româ-

niei, care a înscris în pre-

mieră concurenţi şi la juni-

ori, a păşit ultima pe scenă 

la festivitatea de închidere, 

bucurându-se de un stan-

ding ovation de la concu-

renţii din toată lumea, sa-

tisfăcuţi de zilele petrecute 

pe malul Someşului Mic.

După zilele pline de con-

centrare şi competiţie în 

spirit de fair-play, oaspeţii 

internaţionali au avut par-

te la capătul evenimentului 

de un dineu inedit, „condi-

mentat” cu bucate şi dan-

suri autohtone, în cadrul 

căruia s-a organizat şi o li-

citaţie în scop caritabil, ini-

ţiativă lăudabilă a Federa-

ţiei Române de Darts.

Campionatul Mondial de 

Darts a fost o premieră abso-

lută în Europa de Est. Româ-

nia este doar a 8-a țară care 

organizează un astfel de eve-

niment în afara de țările di 

Regatul Unit al Marii Brita-

nii, acolo fi ind unul dintre 

cele mai populare sporturi.

Darts-ul pune Clujul pe harta 
lumii! Echipa României, 
ovaţionată la scenă deschisă.

Andrei Burcă, fundaşul 

celor de la CFR Cluj, 

a fost conovocat 

de urgenţă la echipa 

naţională pentru meciul 

cu Norvegia.

Fundaşul echipei din Gru-

ia a fost chemat de urgenţă de 

selecţionerul Cosmin Contra 

după ce Dragoş Grigore şi Vlad 

Chiricheş s-au accidentat. Pri-

mul dintre cei doi jucători s-a 

accidentat la un antrenament 

premergător meciului cu Insu-

lele Feroe, în timp ce căpita-

nul echipei naţionale a ieşit 

accidentat în prima repriză a 

jocului cu Feroe.

Burcă s-a alăturat astfel lui 

Mihai Bordeianu şi Ciprian De-

ac, cei doi colegi de la CFR Cluj, 

şi are şanse să apară titular în 

jocul de marţi, 16 octombrie, 

împotriva Norvegiei. Selecţio-

nerul României l-a convocat şi 

pe Iulian Cristea de la FCSB, 

iar în lot se mai afl ă Ionuţ Ne-

delcearu şi Adrian Rus pentru 

postul de fundaş central.

Campioana României are 

doi reprezentanţi şi la Naţio-

nala U18 pentru cele două 

meciuri amicale cu Slovacia 

din 22 şi 24 octombrie. E vor-

ba de jucătorii Derbac Ioan 

şi Ilie Adrian Ionuţ, în timp 

ce Alexandru Paşcanu este se-

lecţionat la echipa naţională 

U-21 care va evolua luni îm-

potriva Irlandei de Nord

În ciuda faptului că Burcă a 

plecat cu scandal de la FC 

Botoșani, patronul moldoveni-

lor, Valeriu Iftime, a militat pen-

tru titularizarea fundașului cu 

Norvegia: "Eu nu sunt selecționer, 

dar Contra trebuie să îl bage ti-

tular pe Burcă cu Norvegia. La 

această oră, după ce Chiricheș 

s-a accidentat, Andrei este cel 

mai bun fundaș al României. 

Da, ați auzit bine! Este cel mai 

bun fundaș din lotul Români-

ei chiar și la jocul aerian, iar 

meciul cu Norvegia o să fi e 

unul de mare luptă. Burcă nu 

va avea trac, deoarece el a ju-

cat meciuri tari internaționale 

și pentru CFR. Eu zic că, dacă 

tot l-ai adus pe Burcă la 

națională, atunci trebuie să îl 

și bagi titular. Nu trebuie să îl 

aduci așa doar la număr. Nu 

am nimic cu Nedelcearu sau 

Rus, dar Burcă este mai bun ca 

amândoi pentru acest meci de 

mare luptă”, a declarat Iftime 

după convocarea lui Burcă.

Andrei Burcă, 
convocat de urgenţă 
la echipa naţională
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România s-a calificat 
la Campionatul 
European de polo
Naţionala masculină de polo 
a României a învins, dumini-
că, reprezentativa Maltei, cu 
scorul de 13-7, în al doilea 
meci din grupa C a prelimina-
riilor Campionatului 
European din 2020 și s-a cali-
ficat la turneul final.
Scorul pe reprize a fost 3-2, 
3-2, 4-2, 3-1.
În primul meci al turneului tri-
colorii au câștigat cu 15-7 în fa-
ţa Portugaliei și se califi că cu 
două victorii de pe prima pozi-
ţie. A doua echipă califi cată din 
grupa C este Malta.
Campionatul European din 
2020 va avea loc la Budapesta 
între 12-26 ianuarie.
La turneul fi nal sunt deja califi -
cate primele opt clasate la edi-
ţia din 2018, adică Serbia, 
Spania, Croaţia, Italia, Grecia, 
Muntenegru, Rusia, Ungaria. 
Primele nouă clasate la CE2020 
vor avea șansa să lupte pentru 
califi carea la JO de la Tokyo, în 
cadrul turneelor preolimpice.

Trei „studenţi” 
la naţionala U-20

Andrei Pricopie, Virgil Ghenea 
și Alexandru Harasim au fost 
convocaţi la echipa naţională 
de rugby U20, pentru cel de-al 
doilea stagiu de pregătire care 
va avea loc la CSN Snagov în 
perioada 13-26 octombrie.
Staff-ul tehnic a selecţionat 
pentru acest stagiu 35 de jucă-
tori, 18 înaintași și 17 jucători 
de treisferturi, de la următoare-
le cluburi din ţară: CSS 2 Baia 
Mare, Știinţa Petroșani, „U” 
Cluj, CS Dinamo, CSA Steaua, 
CS Tomitanii, Timișoara 
Saracens, RC Griviţa, LPS 
Focșani, CSM Baia Mare, CT 
Dinicu Golescu, CS Cleopatra 
Mamaia, RC Bârlad și de la clu-
buri din străinătate: Franţa, 
Italia și Anglia.
Reunirea lotului a avut loc du-
minică, 13 octombrie 2019, ora 
12:00, la sediul Federaţiei 
Române de Rugby.

18 debutanţi 
în mandatul Contra
Cosmin Contra a debutat 18 ju-
cători la echipa naţională de la 
preluarea mandatului de selec-
ţioner, în octombrie 2017, la 
partida România – Kazahstan, 
scor 3-1, conform datelor oferi-
te de FRF.
Florinel Coman contra Insulelor 
Feroe a fost tricolorul cu numă-
rul 18 care a bifat prima selec-
ţie în această perioadă.
Cei 18 jucători sunt:
Portar: Niţă
Fundaşi: Nedelcearu, Bălașa, I. 
Cristea, Fl. Ștefan, Rus
Mijlocaşi: Anton, Mitriţă, Man, 
Cicâldău, T. Băluţă, Al. Ioniţă, 
Hagi, Bordeianu, Fl. Coman
Atacanţi: Ţucudean, Pușcaș, 
Drăguș.

Pe scurt

U-BT Cluj Under 16 

a găzduit primul 

turneu al Fazei 1 a 

Campionatului Naţional, 

meciurile desfăşurându-se 

în acest week-end la Sala 

B a BTarena.

Sportivii conduşi de Ho-

ria Pascu şi Mihai Racoviţan 

au debutat împotriva conci-

tadinei Viitorul vineri seara, 

reuşind să îşi adjudece vic-

toria fără emoţii, diferenţa 

de pe tabelă fi ind consisten-

tă încă din primul sfert.

Viitorul Cluj-Napoca – U-BT 

Cluj-Napoca 33-73 (5-21, 

10-26, 12-11, 6-15)

Cel de-al doilea meci, dis-

putat sâmbătă, a opus echi-

pei noastre puternica forma-

ţie orădeană LPS Bihorul, 

cele două combatante eta-

lând un baschet unanim 

apreciat. Învingătoare a fost 

LPS Bihorul, care a avut ini-

ţiativa pe tabelă în perma-

nenţă, în timp ce baschet-

baliştii noştri au forţat me-

reu egalarea.

U-BT Cluj-Napoca – LPS 

Bihorul Oradea 86-92 (21-23, 

18-22, 22-19, 25-28)

În fine, ultimul joc a avut 

loc duminică, oponentă fi-

ind SCM Timişoara. A fost 

un joc aflat la discreţia spor-

tivilor ardeleni, în niciun 

moment nepunându-se pro-

blema învingătoarei.

U-BT Cluj-Napoca – SCM 

Timişoara 80-58 (26-11, 27-13, 

13-26, 14-18)

În clasament, echipa clu-

jeană ocupă locul secund, în 

spatele liderului LPS Bihorul.

Două victorii şi o înfrângere 
pentru tinerii baschetbalişti clujeni

Marian Drăgulescu (foto)

s-a clasat pe locul 4 

la Campionatele Mondiale 

de gimnastică artistică 

de la Stuttgart.

Sportivul rus Nikita Na-

gornîi a cucerit medalia de 

aur la sărituri, la fel ca în con-

cursul individual compus, de-

vansându-l pe compatriotul 

său Artur Dalaloian.

Este a treia medalie de aur 

la actuala ediţie a Mondiale-

lor pentru Nagornîi (22 ani), 

titrat în concursul individual 

compus şi pe echipe.

Cu 14,966 pct, Nagornîi 

l-a devansat pe compatrio-

tul său Dalaloian (14,933 

pct), medaliat cu argint şi 

la invidual compus, în timp 

ce podiumul a fost comple-

tat de ucraineanul Igor Ra-

divilov (14,749 pct). Spor-

tivul român Marian Drăgu-

lescu (38 ani) s-a clasat pe 

locul 4, cu 14,624 pct.

Marian Drăgulescu a obţi-

nut pentru a cincea oară în 

carieră califi carea la Jocurile 

Olimpice după Campionatul 

Mondial de la Stuttgart. Dră-

gulescu a mai participat la Jo-

curile Olimpice de la Sydney, 

Atena, Beijing şi Rio.

Drăgulescu, la un pas 
de medalie la Stuttgart

Universitatea Cluj 

şi-a supus fanii unui 

nou chin preţ de 90

de minute în deplasarea 

de la Ghermăneşti, loca-

litate în care îşi dispută 

meciurile pe teren 

propriu Sportul Snagov.

Echipa antrenată de Adri-

an Falub a practicat un fot-

bal mizerabil, asemănător 

cu suprafaţa de joc pe care 

s-a disputat partida şi a în-

cheiat la egalitate, 1-1, me-

ciul cu Sportul Snagov, echi-

pă care avea un singur punct 

în primele 10 etape.

Chiar dacă avea posibili-

tatea de a-şi amâna acest 

meci, fi indcă are trei jucători 

convocaţi la echipe naţiona-

le, aşa cum au făcut-o în a-

ceastă etapă UTA, Dunărea 

Călăraşi, Campionii FC Argeş 

şi ASU Politehnica, ”U” Cluj 

n-a dorit să amâne jocul şi 

s-a prezentat lamentabil în 

faţa unei echipe care a părut 

în primele etape că este doar 

la număr în Liga a 2-a.

Cristi Gavra a fost primul 

care s-a apropiat de poarta 

adversă şi a reuşit să pună 

în pericol poarta lui Micle 

în minutul şapte. Atacantul 

clujenilor s-a lovit de por-

tarul celor de la Sportul Sna-

gov şi avea să fie schimbat 

în minutul 22 cu Rafa Mi-

randa după mai multe în-

cercări de a reveni pe teren.

Ultima clasată din Liga a 

2-a a dominat în anumite mo-

mente prima repriză şi a fost 

chiar la un pas să deschidă 

scorul prin Apostu. Clujenii 

şi-au creat în fi nalul primei 

părţi două ocazii prin Rafa şi 

Goga, dar de fi ecare dată în-

cercările celor doi au fost mo-

deste şi nu au putut trece de 

portarul Micle.

Repriza secundă nu a fost 

cu mult mai bună pentru U-

niversitatea Cluj, singurul 

plus fi ind introducerea lui 

Nicolae Pîrvulescu în locul 

lui Dan Berci. Mijlocaşul adus 

de la Pandurii a avut câteva 

acţiuni excelente în fl ancul 

stâng, dar fără mare succes.

Universitatea Cluj avea 

să deschidă scorul în minu-

tul 80 prin fundaşul central 

Kay. Jucătorul din Capul Ver-

de a marcat cu o lovitură de 

cap după un corner bătut 

excelent de Rafa Miranda şi 

se părea că „studenţii” se 

vor întoarce la Cluj cu toa-

te cele trei puncte.

Nicolae Pîrvulescu a scă-

pat singur cu portarul ad-

vers în minutul 86 al parti-

dei, dar a ratat inexplicabil 

şansa desprinderii.

Sportul Snagov avea să dea 

lovitura în minutul 90, atunci 

când mingea trimis de Rusu 

l-a lovit în mână pe Kay în 

suprafaţa de pedepsă, iar cen-

tralul partidei a dicatat lovi-

tură de la 11 metri. Safsaf l-a 

executat pe Arpad Tordai şi 

a egalat pe tabela de marcaj.

Clujenii s-au aruncat dis-

peraţi în atac, iar Safsaf avea 

să scape singur cu Arpad 

Tordai în minutul 90+5, dar 

portarul Universităţii a reu-

şit să evite o ruşine colosa-

lă pentru elevii antrenaţi de 

Adrian Falub.

Paradoxal, după această 

remiză ruşinoasă Universi-

tatea Cluj a urcat până pe 

locul 13, fiind la egalitate 

de puncte cu Ripensia Ti-

mişoara, CSM Reşita şi Du-

nărea Călăraşi. 

Trupa Falub va juca mier-

curi împotriva celor de la 

Farul Constanţa, iar evita-

rea retrogradării devine 

obiectivul primordial în 

acest moment.

Sportul Snagov: Micle – 

Poştoarcă, Ghidurea, Ad. Ne-

acşu, Turbatu – Ad. Stoica 

(cpt.)(Cubleşan 66'), G. 

Apostol – Dorobanţu (Nar-

cis Ioniţă 86'), Nechita, Mi-

rică (Al. Rusu 78') – Safsaf

Rezerve neutilizate: Oct. 

Stanciu – Ristea, Cos. No-

vac, Fl. Lungu

Antrenor: Valentin Ivan

„U” Cluj: Tordai – R. 

Takacs, Kay, Inacio Miguel, 

Berci (Nic. Pîrvulescu 46') 

– Al. Pop, Dican, Andre Ce-

itil (Vl. Mihalcea 79'), Taub 

– Goga (cpt.), Gavra (Rafa 

Miranda 22')

Rezerve neutilizate: Gor-

cea – Burghele, Tiago Go-

mes, Guedj

Antrenor: Adrian Falub

CE CHIN, CE DURERE!

„U” Cluj s-a făcut de râs şi cu Snagov

 Jucătorii celor două echipe înainte de primul fl uier al partidei disputate la Ghermăneşti
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