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ACTUALITATE

Tur ghidat al Revoluției
Cei 30 de ani de la Revoluția din 1989 
vor fi  comemorați prin organizarea unui 
tur ghidat la Cluj.  Pagina 6

SĂNĂTATE

Spitalul Regional Cluj 
are aviz de construcţie 
şi de mediu?
Autoritățile spun că „cel târziu la începutul lu-
nii ianuarie” se va semna contractul de fi nan-
ţare pentru Spitalul Regional Cluj.  Pagina 8

ACTUALITATE

Au dat Clujul 
pe Maramureș
Doi tineri readuc la viaţă o serie de ca-
se tradiţionale maramureşene, case de-
venite astăzi pensiuni.  Pagina 2

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

POLITICĂ

Klaus Iohannis anunță o dezbatere 
electorală „așezată”, fără Viorica Dăncilă

SĂNĂTATE

Au fost confirmate două cazuri de ciumă. 
Stare de alertă declarată de autorități.

Preşedintele Klaus Iohannis 
a susţinut, ieri, prima sa confe-
rinţă de presă în afara Adminis-
traţiei Prezidenţiale.

„Alegerile din primul tur au fost 
o victorie pentru mine şi o înfrân-
gere pentru PSD, a fost cel mai 
prost rezultat al PSD din ultimii 30 
de ani. PSD, care de 30 de ani e o 
piedică în dezvoltarea României, 
iar în ultimii 3 ani au reuşit să ne 
ducă pe toţi într-o stare de aproa-
pe disperare. A guvernat împotri-
va românilor, a încercat să acapa-
reze justiţia, să legifereze pentru 
hoţi. Românii le-au dat câteva lec-
ţii pesediştilor (…) Şi la fi nalul 
mandatului am dovedit că pot să 
opresc PSD”, a spus Iohannis.

Preşedintele statului a mai 
spus că va organiza o „o dez-
batere reală, aşezată”.

„Doamna Vasilica Viorica 
Dăncilă, fost prim-ministru dat 

jos prin moţiune de cenzură, 
a fost parte activă a tututor 
mârlăniilor pesediste, a spriji-
nit activ tentativele de acapa-
rare a justiţiei. Doamna Dăn-
cilă mimează candidatul de-
mocrat şi se aşteaptă să fi e tra-
tată cu mare mare respect. Nu 
accept o dezbatere cu astfel de 
persoană care reprezinta tot ce 
este mai rău în politica ultimi-
lor ani din România. Eu îmi 
doresc o Românie fără PSD şi, 
ca să fi u bine înţeles, îmi do-
resc o Românie fără PSD în 
structurile de conducere. Înţe-
leg perfect nevoia, dorinţa de 
a avea o dezbatere reală, aşe-
zată. Voi organiza eu, cu echi-
pa mea, o dezbatere, marţi sea-
ra, la care vor fi  invitaţi să dez-
bată împreună cu mine forma-
tori de opinie, jurnalişti”, a 
mai spus şeful statului.

China, cea mai populată ţară 
din lume, se confruntă pentru a 
doua oară anul acesta cu ciuma. 
Autorităţile din Beijng sunt în aler-
tă, după ce au fost internate două 
persoane originare din Mongolia, 
care suferă de cea mai agresivă for-
mă a bolii, ciuma pneumonică, fa-
tală dacă nu este tratată. Cele do-
uă cazuri au fost confi rmate marţi.

Alţi doi oameni au murit de 
ciumă în luna mai, după ce 
mâncaseră rinichii unei marmo-
te, un leac mongolez.

Ciuma e cauzată de muşcă-
turi de purici şi contact direct 
cu animale infectate şi e una 
dintre cele mai contagioase bo-
li. Până la apariţia antibiotice-
lor, a ucis 200 de milioane de 
oameni, în întreaga lume.

Boala încă nu a fost eradicată. 
Aproape 600 de oameni au murit 
de ciumă între 2010 şi 2015, iar 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
a înregistrat peste 3.200 de cazuri 
pentru perioada respectivă.

Ciuma se poate dezvolta sub 
trei forme diferite. Ciuma bubo-
nică determină infl amarea gan-
glionilor limfatici, în timp ce 
ciuma septicemică infectează 
sângele, iar ciuma pneumonică 
infectează plămânii.

În Evul Mediu, focarele de 
ciumă au devastat Europa, omo-
rând aproximativ 50 de milioa-
ne de oameni. De atunci, s-au 
inventat antibiotice care pot tra-
ta majoritatea infecţiilor, dacă 
sunt depistate din timp.

Din 2010 şi până în 2015, peste 
3.248 de cazuri au fost raportate 
la nivel mondial, inclusiv 584 de 
decese, potrivit OMS. În 2015, do-
uă persoane din SUA au murit din 
cauza ciumei, iar cu un an înain-
te au fost raportate alte opt cazuri.
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Untold, Electric Castle şi Jazz in the Park au fost nominalizate la European Festival Awards 2019. Pagina 7

Recunoaștere europeană pentru festivalurile Clujului

• 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
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Cazierele judiciare se eliberează în Dâmbul Rotund
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj anunţă că eliberarea certificatelor de cazier 
judiciar se va face într-o nouă locaţie. Pagina 3

Clujul încurajează startup-urile
„Nimeni nu va mai fi obligat să părăsească orașul 
din motive economice”, promite primarul Emil Boc
Emil Boc a semnat la Bruxelles „declaraţia oraşelor care încurajează 
startup-urile”. Astfel, Clujul este pe lista primelor oraşe care îşi asumă 
iniţierea unor parteneriate pentru inovare. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Muzeul Etnografi c al 

Transilvaniei marchează 

90 de ani de existent, joi, 

printr-un eveniment inedit.

Specialiştii şi veteranii et-

nografi ei clujene vor prezen-

ta aspectele cele mai impor-

tante ale istoriei instituţiei şi 

va fi  prezentat covorul aniver-

sar de 90 de metri pe care l-au 

realizat angajaţii Muzeului.

Evenimentul are loc joi, 14 

noiembrie 2019, de la ora 

13.00, la sediul central de pe 

strada Memorandumului şi 

este organizat de Muzeul Et-

nografi c al Transilvaniei şi 

Centrul Judeţean pentru Con-

servarea şi Promovarea Cul-

turii Tradiţionale Cluj.

Parc înfi inţat de 
Romulus Vuia în 1929

Parcul Etnografi c din Cluj a 

fost înfi inţat în anul 1929 de Ro-

mulus Vuia (1887-1963), primul 

etnograf din România, cu spri-

jinul reprezentanţilor transilvă-

neni şi bănăţeni ai primului gu-

vern Iuliu Maniu. Prima casă 

din muzeul în aer liber, cea din 

Vidra (Avram Iancu) a fost trans-

ferată în noiembrie 1929, în ur-

mă cu exact 90 de ani.

„Pentru a marca acest mo-

ment, specialiştii au realizat 

în această vară, împreună cu 

vizitatorii noştri, un minunat 

covor aniversar, în cadrul pro-

iectului intitulat «90 de ani 

ţesuţi în două iţe». La dez-

voltarea parcului au contri-

buit numeroşi reprezentanţi 

de marcă ai şcolii etnografi -

ce clujene, între care îi vom 

menţiona în mod special pe 

Kós Károly (1919-1996) şi Va-

ler Butură (1910-1989). Spe-

cialiştii şi veteranii care vor 

fi  alături de noi ne vor pre-

zenta aspectele cele mai im-

portante ale unei istorii me-

morabile. Trecutul nu este, 

însă, decât o parte a poveş-

tii noastre”, arată reprezen-

tanţii muzeului.

Recital extraordinar 
de Lăsatul Secului

„În prezent, Parcul Etno-

grafi c găzduieşte activităţi 

culturale diversifi cate şi atrac-

tive, destinate tuturor cate-

goriilor de public. ”, se mai 

arată în comunicat.

În încheiere, Centrul Jude-

ţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţio-

nale Cluj va oferi un recital 

extraordinar de Lăsatul Secu-

lui, susţinut de interpreţi în-

drăgiţi de publicul larg.

9 decenii de la înfiinţarea primului muzeu în aer liber

Roxana şi Florin Vale 

au lăsat cosmopolitul 

Cluj-Napoca pe pitorescul 

sat Breb din Maramureş. 

Şi-au părăsit joburile – ea 

era designer vestimentar, 

iar el lucra în vânzări – 

pentru a readuce la viaţă 

o serie de case tradiţionale 

maramureşene, case deve-

nite astăzi pensiuni ce pri-

mesc la sânul lor turişti din 

toată lumea, vizitatori dor-

nici să vadă şi să simtă 

măcar puţin gustul vieţii 

ancestrale.

„Am început proiectul (ce 

a primit numele de «Complex 

case tradiţionale Casa din Va-

le Breb» – n. red.) în 2015“, îşi 

aminteşte Florin Vale. Recu-

noaşte că avea în minte, de ce-

va timp, să încerce să pună 

bazele unui proiect de acest 

gen în turism, fi ind atras din-

totdeauna de Maramureşul is-

toric. A contat şi faptul că avea 

rădăcinile într-o zonă apropi-

ată. În 2015 însă, au fost amân-

doi – atât el, cât şi soţia sa Ro-

xana – pregătiţi să facă acest 

pas, scrie zf.ro.

„La momentul acela, eu lu-

cram în vânzări, iar Roxana 

era designer vestimentar. Ini-

ţial am cumpărat un teren în 

Săpânţa (un alt sat din Mara-

mureş – n.red.), dar n-am pu-

tut construi acolo din cauza 

unor probleme tehnice care 

nu ne permiteau acest lucru.“

Au vândut terenul la jumă-

tate de preţ şi s-au reorientat 

către Breb, unde au găsit ra-

pid un alt lot de pâmânt pe 

care l-au cumpărat cu banii 

încasaţi. „Locul ne-a plăcut şi 

a fost de fapt satul unde ne-am 

dorit încă de la început să 

ajungem. Aşa a început po-

vestea noastră!“

Au cumpărat terenul ime-

diat, chiar dacă vânzătorul 

nu avea acte de proprietate, 

iar asta însemna timp, răb-

dare şi bani în plus. „Am fost 

atât de entuziasmaţi încât am 

fost dispuşi la acest lucru.“ 

Ba mai mult, atât de entuzi-

asmaţi au fost că au continu-

at să vină în Breb ca turişti 

chiar şi după ce cumpărase-

ră terenul, dar până să ter-

mine prima căsuţă. Astăzi au 

ajuns la un total de şapte ca-

se tradiţionale dintre care una 

le este locuinţă.

„Trecerea de la Cluj, de un-

de veneam, la Breb a fost sem-

nifi cativă. Vedeam locul ca pe 

un refugiu, iar noi fugeam de 

toată aglomeraţia urbană.“

De câte ori veneau în Breb 

îşi doreau foarte tare să se 

cazeze, evident, tot într-o ca-

să veche.

„Îmi aduc aminte că ne-am 

plimbat mult amândoi pe uli-

ţe pentru a găsi case, iar pri-

ma pe care am cumpărat-o 

a fost chiar din sat şi este 

cea care a dat şi numele com-

plexului nostru de căsuţe tra-

diţionale, «Casa din Vale».“ 

Interesant a fost, spun ei, că 

au găsit şi meşterul care să 

o facă exact la momentul po-

trivit. Cu el, Vasile Pop, şi 

alţi câţiva meşteri din sat, 

au lucrat la aproape toate 

căsuţele care au urmat. Ca-

sa din Vale are în jur de 100 

de ani, iar ei au mutat-o pe 

terenul propriu în august 

2015. „Crăciunul din acelaşi 

an l-am sărbătorit în casa 

proaspăt fi nalizată.“ A doua 

casă au adus-o din Rozavlea, 

un sat de pe Valea Izei, afl at 

la aproximativ 45 de kilome-

tri de Breb. Ea a fost ridica-

tă în toamna aceluiaşi an 

2015 şi fi nalizată la începu-

tul iernii din 2016.

„Este o casă cu o vechime 

de aproximativ 70-80 de ani şi 

este cea mai căutată pentru fo-

tografi i. Este totodată cea ca-

re se închiriază cel mai repe-

de.“ Au numit-o „Casa Faină“.

Tot în 2016 au cumpărat 

şi adus o şură din apropie-

rea satului Breb, pe care au 

finalizat-o în aprilie anul ur-

mător. Au numit-o după ve-

chiul proprietar, „Şura lui 

Costan“ şi este o şură foar-

te veche, probabil de peste 

100 de ani, după cum esti-

mează cei doi proprietari. 

„Acesta a fost momentul 

când amândoi am decis să 

renuţăm la joburi şi la via-

ţa aglomerată din Cluj pen-

tru a ne muta în Breb. Am 

realizat că putem să ne în-

treţinem fără nicio proble-

mă din două căsuţe renova-

te şi reconstruite, a treia fi-

ind locuinţa noastră.“

„Casele le-am introdus în 

circuitul turistic pe rând, în-

cepând cu anul 2016“. Pe de 

altă parte, şi mentenanţa la 

casele de lemn este pe măsu-

ră, mai ales atunci când pe 

an sunt câteva sute de turişti, 

poate chiar o mie în total, ca-

re le trec pragul.

Până acum, investiţia to-

tală în acest proiect a fost 

de circa 250.000 de euro. În 

ceea ce priveşte vizitatorii, 

aceştia sosesc de peste tot 

din lume.

Gradul de ocupare al ca-

selor este de peste 85-90% 

pe timpul verii. Florin expli-

că faptul că toate pensiuni-

le dezvoltate de ei sunt cla-

sifi cate de către Ministerul 

Turismului în categoria „ca-

mere de închiriat“.

Au lăsat cosmopolitul Cluj 
pentru un sat pitoresc 
din județul Maramureş
Toscana şi Provence au o frumuseţe ce nu poate fi negată, însă a venit 
rândul ca şi România să îşi facă loc pe harta turistică a Europei

Brebul este un ținut bogat în tradiții și obiceiuri vii de sute de ani, un sat vizitat de turiștii străini, cuceriți 
de felul în care acesta este conservat, dar și de frumusețea cadrului natural în care este amplasat
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#FĂRĂȘTIRI
„Nu voi pomeni toate 
«bucuriile» drumului 
pe care l-am ales: otrăvire, 
arestările, amenințări cu 
moartea transmise prin 
poștă, telefonic și internet. 
Prioritatea mea 
este să descriu realitatea 
așa cum este (...). 
De ce să mă învinovățesc? 
Am scris doar despre 
faptele al căror martor 
am fost, nimic altceva 
decât adevărul.”

Anna Politkovskaya

jurnalist

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

Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean (IPJ) Cluj anunţă 

că eliberarea certifi catelor 

de cazier judiciar şi a ade-

verinţelor pentru integrita-

te comportamentală se va 

face într-o nouă locaţie.

„În contextul implemen-

tării la nivelul IPJ Cluj a pro-

iectului fi nanţat din fonduri 

europene nerambursabile cu 

titlul «Reabilitare, creşterea 

efi cienţei energetice, gestio-

narea efi cientă a energiei la 

imobile existente corpurile 

C2 şi C20, modifi cări interi-

oare, amenajare spaţii de lu-

cru în pod existent (C2) ame-

najare incintă şi refacere îm-

prejmuire la IPJ si DJI CLUJ», 

vă informăm că începând cu 

data de 18 noiembrie, elibe-

rarea certifi catelor de cazier 

judiciar şi a adeverinţelor 

pentru integritate comporta-

mentală se va face într-o no-

uă locaţie din Cluj-Napoca”, 

se arată într-un comunicat 

remis de IPJ Cluj.

Noua locaţie se afl ă pe stra-

da Corneliu Coposu, nr. 167, 

la parter. De asemenea, acte-

le vor fi e eliberate după ur-

mătorul program: luni – joi: 

08:30 – 14:30, miercuri: 16:00 

– 18:00, vineri: 08:30 – 13:30.

Cazierele judiciare se 
eliberează în Dâmbul Rotund

Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie (ÎCCJ) a respins 

sesizarea Tribunalului 

Cluj privind intrarea în 

legalitate a construcţiilor 

fără autorizaţie.

Astfel, completul pentru dez-

legarea unor chestiuni de drept 

de la ÎCCJ a respins sesizarea 

Tribunalului Cluj de lămurire a 

unor prevederi din Legea 50/1991 

şi Legea 350/2001 privind intra-

rea în legalitate a construcţiilor 

fără autorizaţie. Mai exact, com-

pletul de la ÎCCJ a respins o se-

sizare în care se arăta că texte 

din cele două legi se bat cap în 

cap, scrie clujust.ro.

„Respinge sesizarea formu-

lată de Tribunalul Cluj – privind 

pronunţarea unei hotărâri prea-

labile vizând interpretarea pre-

vederilor art. 28 alin. (1) şi (2) 

coroborat cu art. 32 din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construc-

ţii, referitor la posibilitatea orga-

nului care a aplicat sancţiunea 

contravenţională de a dispune 

intrarea în legalitate şi menţine-

rea construcţiilor realizate fără 

autorizaţie de construire (…) 

Obligatorie”, se arată în Decizia 

Înaltei Curţi.

Vă reamintim că o instanţă 

de la Tribunalul Cluj a sesizat, 

în iulie 2019, ÎCCJ pentru dez-

legarea unei chestiuni de drept 

de mare importanţă – intrarea 

în legalitate a unei construcţii 

realizate fără autorizaţie. Mai 

precis, un cuplu din Cluj-Na-

poca şi-a ridicat o casă fără 

autorizaţie de construcţie şi, 

după amendă, a solicitat Pri-

măriei certifi catul de urbanism 

pentru intrarea în legalitate a 

unei construcţii realizate fără 

autorizaţie. Cuplul invocase 

la instanţă faptul că texte din 

Legea 50/1991 şi Legea 

350/2001 se bat cap în cap. 

De cealaltă parte, Primăria 

vrea demolarea casei.

Construcţiile fără autorizaţie 
pot sau nu intra în legalitate?

Pe baza feedbackului par-

ticipanţilor se va redacta 

un rezumat care va fi  

înmânat autorităţilor care 

pot printr-o hotărâre de 

Consiliu Local să dea star-

tul grădinăritului comuni-

tar în Cluj şi ulterior în 

alte oraşe din România.

„Grădinăritul comunitar es-

te o soluţie locală la o proble-

mă globală: criza climatică ca-

re afectează întreaga planetă. 

Argumentele pentru a avea 

grădinărit în interiorul oraşu-

lui sunt ecologice, în primul 

rând, legate de producerea de 

hrană sănătoasă şi proaspătă, 

dar şi de ordin civic pentru 

că grădinăritul comunitar es-

te un excelent liant social. Din 

punct de vedere ecologic, gră-

dinăritul urban existent şi mai 

ales cel care cucereşte noi spa-

ţii urbane reglează tempera-

tura oraşului, preia o parte 

din apele pluviale curate (se 

reduc costurile canalizării şi 

fi ltrării acestei ape), iar prin 

compostare se reduc costuri-

le legate de salubrizare. Din 

punct de vedere social, se în-

grijesc mai multe spaţii verzi 

de către locuitori. Ele pot de-

veni spaţii atrăgătoare şi nu 

obstacole urbane. Din aceas-

tă deschidere a unor spaţii ur-

bane benefi ciază toate părţi-

le: proprietarul terenului poa-

te să aibă facilităţi legate de 

reducerea impozitului pe pro-

prietate. Oraşul benefi ciază 

de noi spaţii verzi care îm-

prospătează aerul, iar comu-

nitatea câştigă locuri noi de 

întâlnire. De asemenea, prin 

grădinărit urban se păstrează 

tradiţiile locale şi soiurile au-

tohtone, se alimentează pieţe-

le volante, se păstrează obice-

iul de a merge la piaţă pentru 

legume proaspete şi locale”, 

spun organizatorii dezbaterii.

La dezbaterea care va avea 

loc pe 29 noiembrie vor par-

ticipa Diana Culescu (Asoci-

aţia Peisagiştilor din Româ-

nia), Ana Horhat (peisagist), 

Adrian Dohotaru (Societate 

Organizată Sustenabil), Cris-

tina Pişleag, arhitectă, Octav 

Florescu, proiect grădinărit 

bugetare participativă.

Grădinărit comunitar la Cluj: verde şi natural
Cum se poate încuraja în interiorul Clujului grădinăritul comunitar? Ecologiștii organizează o dezbatere 
despre cum se poate promova acest tip de grădinărit.
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Având în vedere cazurile 

de difterie la graniţa de 

nord a României, confi rma-

te de Centrul Naţional de 

Supraveghere şi Control al 

Bolilor Transmisibile, cetă-

ţenii care vor să călătoreas-

că spre Ucraina sunt rugaţi 

să se prezinte la centrele 

internaţionale de vaccinare. 

La nivelul judeţului Cluj, 

centrul de vaccinologie este 

pe strada Republicii.

„Cei care vor să călătoreas-

că în Ucraina, acolo avem un 

focar anunţat, sunt rugaţi să se 

prezinte la centrele internaţio-

nale de vaccinare să îşi facă o 

vaccinare înainte de plecare, 

tocmai în ideea de a avea o 

imunitate crescută pentru a se  

proteja de listerie. La nivelul 

judeţului Cluj, centrul de vac-

cinologie este pe Republicii 75”, 

a declarat pentru Monitorul de 

Cluj, Mihai Moisescu-Goia, di-

rectorul Direcţiei de Sănătate 

Publică (DSP) Cluj.

Ce se întâmplă 
cu vaccinul gripal

De cealaltă parte, vaccina-

rea antigripală gratuită îi pu-

ne la grea încercare pe medi-

cii de familie. Suntem în plin 

sezon de îmbolnăviri, motiv 

pentru care medicii nu fac fa-

ţă cererilor din partea pacien-

ţilor. Pentru acest sezon, jude-

ţul Cluj a cerut 72.000 doze, 

din care 17.620 de doze au fost 

distribuite medicilor de fami-

lie. Joi va ajunge a 3-a transă 

de vaccin în judeţul Cluj.

„Judeţul Cluj a cerut 72.000 

de doze de vaccin gripal pen-

tru acest sezon. Repartizat 71%, 

respectiv 52.500 de doze. Pri-

ma transă de 1.770 de doze a 

sosit în septembrie, acestea au 

fost destinate personalului me-

dical din unităţile sanitare cu 

paturi (UPU, CPU, SMURD şi 

SAJ). A doua transă de 17.620 

de doze a ajuns în octombrie 

şi a fost distribuită medicilor 

de familie, reprezentând 24% 

din ceea ce a venit pentru im-

plementarea programului de 

profi laxie de vaccinare împo-

triva gripei, acele 5 grupe de 

risc. A doua tranşă tot de 17.760 

a ajuns la Cluj, urmând ca de 

mâine (n.red. joi) să se repar-

tizeze tot medicilor de fami-

lie. Aşteptăm tranşa a 3-a de 

15.500 care ar trebui să apa-

ră săptămâna viitoare. Şi a-

ceasta va fi  repartizată tot me-

dicilor de familie astfel încât 

la fi nalul celor trei tranşe să 

primească 71% din ceea ce 

dânşii au solicitat”, a mai di-

rectorul executiv al Direcţiei 

de Sănătate Publică (DSP) Cluj, 

dr. Mihai Moisescu-Goia.

Boala a fost eradicată 
în România din 1980

Ministerul Sănătăţii anun-

ţă că a cerut direcţiilor de să-

nătate publică din nord-estul 

ţării încă de la 1 noiembrie să 

ia măsuri, după ce în Ucrai-

na au fost raportate cazuri de 

difterie, o boală extrem de 

contagioasă care în România 

a fost eradicată în 1980.

„Ministerul Sănătăţii, prin 

Institutul Naţional de Sănăta-

te Publică, a dispus, încă din 

1 noiembrie 2019, direcţiilor 

de sănătate publică din jude-

ţele Botoşani, Maramureş, Sa-

tu Mare, Suceava şi Tulcea in-

tensifi carea activităţii de su-

praveghere a difteriei, urma-

re a comunicărilor identifi ca-

te privind evoluţia unor ca-

zuri de îmbolnăvire prin dif-

terie în Ucraina”, anunţă in-

stituţia, printr-un comunicat.

Medicii de familie şi spita-

lele din zonă sunt obligaţi să 

anunţe la DSP orice caz sus-

pect, pentru a fi  făcută anche-

tă epidemiologică.

De asemenea, Ministerul 

Sănătăţii a cerut verificarea 

situaţiei în ceea ce priveşte 

vaccinarea pentru difterie, 

în condiţiile în care singura 

modalitate de prevenire a 

acestei boli extrem de con-

tagioase este vaccinarea, şi 

„să fie identificate zonele 

cu o mai slabă acoperire 

pentru a interveni cu acţi-

uni de recuperare la vacci-

nare a copiilor”.

De asemenea, ministerul a 

cerut să fi e făcută urgent achi-

ziţie de ser antidifteric, pen-

tru eventualitatea în care vor 

fi  înregistrate cazuri de difte-

rie şi în România.

Vrei să pleci în Ucraina? Avertismentul 
medicilor clujeni după apariţia difteriei
În Ucraina s-au confirmat cazuri de difterie. Ce spun medicii din Cluj despre obligativitatea vaccinării?

Cei care vor să călătorească în Ucraina sunt rugaţi să se prezinte la centrele de vaccinare

Scăderea populaţiei 

active, banii, speranţa 

de viaţă redusă, lipsa stabi-

lităţii şi încrederii sunt 

doar câţiva dintre factorii 

care au dus la scăderea 

natalităţii în România, 

a declarat sociologul Alfred 

Bulai, care a adăugat că efec-

tele dramatice se vor ampli-

fi ca pe termen lung.

„În primul rând, a scăzut 

populaţia activă, adică a scă-

zut numărul tinerilor care au 

sau pot avea copii, din cauza 

emigraţiei, ceea ce se întâm-

plă de mult timp. Evident că 

la un moment dat se va re-

fl ecta şi se refl ectă şi în scă-

derea natalităţii şi creşterea 

natalităţii românilor, evident, 

din străinătate”, spune soci-

ologul, citat de Mediafax.

El a declarat faptul că aceas-

ta e principala cauză care a dus 

la scăderea dramatică a natali-

tăţii în ţara noastră şi că ves-

tea proastă este că tot acest fe-

nomen va continua, „atâta timp 

cât o parte importantă a popu-

laţiei e plecată”.

„Vestea tristă e că, de obi-

cei, copiii care s-au născut şi 

cresc în primii ani de viaţă, nu 

mai zic dacă intră în sistemul 

educational din ţara respecti-

vă, nu se mai întorc în Româ-

nia, pentru că nu mai sunt le-

gaţi de România la fel cum au 

fost părinţii sau bunicii lor”, 

completează acesta.

Fără speranţă în România?

El a menţionat faptul că al-

te cauze care au infl uenţat di-

rect amploarea fenomenului scă-

derii natalităţii vizează factorii 

economici şi lipsa unui capital 

de speranţă în cadrul societăţii.

„Nu mă refer la oamenii 

bogaţi, ci mă refer la oamenii 

care au o condiţie mai proas-

tă şi care de obicei, când exis-

tă instabilitate, amână apari-

ţia copiilor. Nu e legată direct 

însă natalitatea de condiţiile 

de viaţă punctuale, ci de spe-

ranţa pe care oamenii o văd 

vizavi de situaţia în care se 

afl ă”, precizează Alfred Bulai.

„Când societatea oferă un 

mic capital de speranţă, asta 

s-a întâmplat foarte clar când 

a venit convenţia democrată, 

când a venit alianţa D.A, toc-

mai pentru că au venit cu un 

capital de speranţă, oamenii 

au zis „gata, va merge bine”, 

completează sociologul.

„Când lumea îţi spune în ace-

laţi timp că măresc pensiile sau 

salariile şi alţii spun că nu sunt 

bani până la sfârşitul anului, as-

ta nu vă sugerează că e bine să 

vă angajaţi în cheltuieli mari sau 

în schimbări dramatice în viaţă. 

Percepţia vizavi de modul în ca-

re trăim nu e sufi cientă, ci con-

tează doar percepţia asupra mo-

dului în care credem că vor evo-

lua lucrurile”, a adăugat Bulai.

El a conchis reamintind fap-

tul că cel mai important factor 

care a dus la amplifi carea fe-

nomenului scăderii natalităţii 

este cel al emigraţiei. „Nu mai 

avem tineri în România, asta 

este. Şi atunci, cei care au ră-

mas sunt puţini şi evident, in-

fl uenţa asupra natalităţii este 

mare”, informează sociologul.

Copiii se nasc în alte ţări, 
bătrânii mor în ţară

În ceea ce priveşte sporul 

negativ înregistrat de Româ-

nia în luna septembrie 2019, 

sociologul a menţionat că a-

ceastă situaţie e cauzată de 

faptul că se nasc copii români 

în alte ţări, în timp ce bătrâ-

nii mor în ţară.

„Se nasc în alte părţi copii, 

dar morţii sunt în România, 

pentru că evident nu au ple-

cat, cei care mor sunt mai în 

vârstă (…) cea mai mare par-

te a bătrânilor, evident, nu au 

plecat nicăieri, după o anumi-

tă vârstă nu îţi convine să te 

apuci să înveţi limbi străine, 

disponibilitatea de a pleca es-

te iarăşi foarte mica şi atunci 

sigur că, din păcate, acest dez-

echilibru demografi c există în 

România. Şi repet, el nu se va 

schimba”, spune sociologul.

El a conchis spunând că 

efectele dramatice ale acestei 

situaţii se vor amplifi ca pe ter-

men lung. „Vom descoperi că 

tot mai puţini plătesc pensii, 

pentru că nu mai sunt în Ro-

mânia, nu mai lucrează în Ro-

mânia (tinerii, n.r) şi sigur că, 

dacă speranţa de viaţă creşte, 

asta înseamnă că tot mai mul-

ţi pensionari vor fi  susţinuţi 

de tot mai puţini oameni care 

lucrează”, informează Bulai.

Sporul natural al populaţiei 

a fost negativ în luna septem-

brie 2019, iar în primele 9 luni 

ale 2019, s-a înregistrat cea mai 

scazută natalitate din România 

din ultimii 6 ani, potrivit date-

lor publicate de Institutul Naţi-

onal de Statistică (INS).

România, cea mai mică natalitate din ultimii şase ani
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Fonduri europene pentru 

inovare, educaţie, dezvol-

tare regională, 

start-up-uri şi crearea 

de hub-uri alternative 

de inovare în oraşele 

europene care nu sunt 

capitale ale ţărilor euro-

pene au constituit princi-

palele teme ale întâlnirii 

cu comisarul european 

pentru Inovare şi Tineret. 

De asemenea, Boc a sem-

nat „European Startup 

Cities Declaration” – 

Declaraţia oraşelor care 

încurajează startup-urile.

„Astfel, alături de Malaga 

şi Valencia (Spania), Varna şi 

Celopech (Bulgaria), Galway 

(Irlanda) Aveiro şi Braga (Por-

tugalia), Lyon (Franţa), si He-

raklion (Grecia), Cluj-Napo-

ca este de azi (n.red. mier-

curi) pe lista primelor oraşe 

care îşi asumă iniţierea unor 

parteneriate între ecosisteme 

de inovare europene pentru 

a crea sinergii între progra-

mele de inovare şi cele pe 

fonduri structurale. Scopul 

este acela de a diminua dis-

parităţile regionale în mate-

rie de dezvoltare şi inovare 

şi, de asemenea, nimeni să 

nu mai fi e obligat să îşi pă-

răsească oraşul, regiunea sau 

ţara din motive economice”, 

a precizat Boc, într-o posta-

re pe Facebook.

Referindu-se la crearea 

startup-urilor, Emil Boc a 

precizat că deşi elemente 

precum proiectul, finanţa-

rea, echipa sunt foarte im-

portante, esenţial este însă, 

în opinia sa să ai ideea po-

trivită la momentul potrivit.

„Talentele sunt cel mai 

important bun al oraşului 

nostru. Oamenii cu talent 

pot schimba un oraş şi sunt 

cel mai de preţ bun pentru 

un oraş, şi noi încercăm să 

îi susţinem şi să îi promo-

văm. De aceea componenta 

cheie în materie de stratup-uri 

sunt talentele. Dar aici avem 

o întrebare: banii urmează 

talentul sau invers? Răspun-

sul meu e clar: banii urmea-

ză talentul. Deci dacă avem 

talente, avem şi bani”, a spus 

Boc în cadrul panelului 'How 

to build Startup Cities across 

Europe', care s-a desfăşurat 

în martie la Cluj-Napoca.

De aceea, a explicat el, 

întreaga strategie a oraşu-

lui este focusată pe cum 

pot fi păstraţi tinerii talen-

taţi acasă şi cum pot fi con-

vinşi alţii fie să se reîntoar-

că acasă din Europa, fie să 

vină să studieze la Cluj, 

pentru a putea crea cu aju-

torul lor cel mai bun eco 

sistem de inovare.

„În Cluj în mod special 

putem colabora foarte bine 

în ceea ce priveşte internet 

of things pentru probleme 

medicale şi inteligenţa arti-

ficială. Cred că avem ingre-

dientele necesare şi capaci-

tatea de a merge înainte şi 

de a împărtăşi cu alte ora-

şe ce ştim şi ce putem face. 

Aceste două domenii ne pot 

face capabili să ne îmbună-

tăţim capacitatea de inova-

re”, a spus primarul.

Emil Boc a semnat la Bruxelles „declaraţia 
oraşelor care încurajează start-up-urile”
Emil Boc a avut o întâlnire cu Mariya Gabriel, comisar european pentru Inovare şi Tineret, 
dar şi cu alţi primari ai oraşelor din Uniunea Europeană.

Peste un milion de angajaţi 

sunt necesari în construcţii, 

turism şi industria din 

România, iar din cauza l

ipsei forţei de muncă, şase 

din zece oameni de afaceri 

vor să aducă personal 

din străinătate, relevă 

o serie de studii recente.

Amintim că, fi rmele de con-

strucţii şi diferite domenii asi-

milate sunt obligate, până în 

anul 2028, să acorde cel puţin 

salariul minim de 3.000 de lei 

brut pentru lucrătorii lor, cu 

anumite reduceri şi scutiri de 

taxe pe muncă cu respectarea 

unor condiţii, conform unei or-

donanţe de urgenţă aprobate 

de Guvern şi publicate în Mo-

nitorul ofi cial, în acest dome-

niu, în vara acestui an.

Astfel, conform startupcafe.

ro, în sectorul construcţiilor, la 

condiţii normale de muncă, la 

un salariu minim brut de 3.000 

de lei, angajatul fără persoane 

în întreţinere primeşte în mâ-

nă un salariu net de 2.362 de 

lei, iar angajatorul plăteşte un 

cost salarial de 3.010 lei.

În perioada 1 ianurie – 30 

septembrie 2019 s-au eliberat 

32.200 autorizaţii de constru-

ire pentru clădiri rezidenţiale, 

în scădere cu 2,5% faţă de ace-

eaşi perioadă a anului trecut, 

arată datele Institutului Naţi-

onal de Statistică (INS). Scă-

deri s-au înregistrat în urmă-

toarele regiuni de dezvoltare: 

Bucureşti-Ilfov (-752 autoriza-

ţii), Vest (-465), Sud-Muntenia 

(-109) şi Nord-Est (-50). Creş-

teri au fost în următoarele re-

giuni de dezvoltare: Sud-Est 

(+351 autorizaţii), Centru 

(+105), Sud-Vest Oltenia 

(+66) şi Nord-Vest (+39).

Clujul imobiliar continua 

să construiască, dar mai cum-

pătat ca în anii trecuţi.

În trimestrul II 2019, în ju-

deţul Cluj s-au fi nalizat 1.496 

locuinţe, cu 373 locuinţe mai 

puţin decât în trimestrul II 

2018. În mediul urban au fost 

fi nalizate 801 locuinţe, iar în 

cel rural 695 locuinţe, arată 

datele Direcţiei Judeţene de 

Statistică Cluj.

De asemnea, în cursul lu-

nii iulie 2019 au fost elibe-

rate 226 autorizaţii pentru 

clădiri rezidenţiale. La nivel 

de tranzacţii, în judeţul Cluj, 

în luna iulie 2019 au fost 

vândute 3.224 de imobile şi 

1.911 în august. Confor sta-

tisticilor liderului în imobi-

liare online din Cluj, porta-

lul Compariimobiliare.ro, 

preţul mediu pe metro pă-

trat util al apartamentelor 

de vânzare în Cluj-Napoca 

a ajuns la valoarea de 1.640 

€/mp, cu 100 de euro mai 

mult decât în aceeaşi peri-

oadă a anului trecut.

Cei aflaţi în căutarea de 

noi locuinţe preferă aparta-

mente de 2 şi 3 camere, în 

cartierele clasice Gheor-

gheni, Mănăştur, Mărăşti, 

Zorilor sau Bună Ziua, iar 

cei iau în considerarea achi-

ziţionarea unei case se în-

dreaptă spre imobile cu 4 şi 

5 camere, în Floreşti, Dâm-

bu Rotund şi Borhanci.

Criză de muncitori în construcţii. 
Cât e salariul în 2019 şi unde este cel mai mult de lucru

În contextul în care 

Cluj-Napoca a devenit un 

important centru econo-

mic şi cultural, e greu să 

nu observi transformarea 

spectaculoasă din ultimul 

deceniu a oraşului 

din inima Transilvaniei. 

Un analist a identifi cat 5 

motive pentru care Clujul 

e aşa de atractiv. Cum 

a ajuns Clujul un hub IT 

care se dezvoltă constant 

în noi direcţii?, scria în 

luna iulie start-up.ro.

Educaţia

Oamenii sunt deschişi 

şi au spirit de initiative. U-

niversitatea Babeş-Bolyai 

şcolarizează peste 44.000 

studenţi, iar acest număr 

este în creştere.

Tehnologia

Pe de o parte, Clujul es-

te un oraş universitar. Acest 

lucru înseamnă că facultă-

ţile cu profil tehnic formea-

ză programatori compe-

tenţi, care devin fie forţa 

de muncă pentru compa-

niile de profil, fie antrepre-

norii care au posibilitatea 

să îşi dezvolte start-up-uri-

le într-un oraş care oferă 

instrumentele necesare. Cu 

iniţiative precum clusterul 

Transilvania IT (fostul iTe-

ch Transilvania) sau Te-

chsylvania, Clujul a deve-

nit atractiv chiar şi pentru 

tinerii care luau în calcul 

posibilitatea emigrării.

Comunitatea 
de startup-uri

Clujenii au construit co-

munităţi care se ocupă de or-

ganizarea evenimentelor edu-

caţionale şi de networking, 

de conectarea start-up-urilor 

cu potenţial investitori.

Accesul la mentorat

În business, un mentor 

poate face diferenţa între o 

poveste de succes şi un drum 

plin de provocări care te pot 

abate de la scopul fi nal. Cred 

că eşecurile sunt oportunităţi 

de învăţare, însă, în egală mă-

sură, un mentor are experi-

enţa necesară pentru constru-

irea unei strategii bazate pe 

lecţii învăţate în ani de zile.

Deschiderea către 
diversitate şi schimbare

Una dintre componentele 

strategiei a fost cea multicul-

turală. Acceptarea diversită-

ţii şi asigurarea corectitudi-

nii în accesul la resurse pu-

blice nu pot fi  însă atinse fă-

ră o comunitate deschisă.

Cred că being humble e 

cheia pentru succesul pe ter-

men lung. E despre abilitatea 

de a înţelege că nu totul e des-

pre tine şi despre puterea de 

a renunţa la ego sau unele 

benefi cii personale pentru bi-

nele comun, the greater good.

5 lucruri care fac din Cluj-Napoca 
un oraş cool pentru startup-uri
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună ¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj ¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Trei decenii au trecut 

de când românii au vărsat 

sânge pentru țară

Cei 30 de ani de la Revoluția 

Română din 1989 vor fi 

comemorați la Cluj-Napoca prin 

organizarea turului ghidat al 

Revoluției în Cluj.

Trei decenii au trecut deja de 

când sute de mii de oameni au 

ieșit pe străzile României pentru 

a striga „Libertate!”. Mulți dintre 

ei nu s-au mai întors acasă, mu-

rind în numele libertății. În onoa-

rea lor, dar și a tuturor care au 

luptat pentru libertatea țării, un 

tur ghidat comemorativ va avea 

loc, duminică, 17 noiembrie, la 

Cluj-Napoca. Acesta va porni de 

la sediul fostei Securități, din stra-

da Traian nr. 36, de la ora 15:00.

Traseul cuprinde puncte-

le importante ale epocii, pre-

cum sediul Securităţii Cluj, 

Judeţeana Partidului Comu-

nist, Piaţa Mihai Viteazul şi 

centrul oraşului. Fiecare po-

pas aduce informații mai puțin 

cunoscute, care nu se găsesc 

pe Wikipedia, despre zilele 

ce au marcat ireversibil atât 

viața noastră obișnuită, cât 

și istoria României.

„Vă chemăm să refacem îm-

preună evenimentele lui Decem-

brie 1989, trecând prin locurile 

unde s-a scris cu sânge și curaj 

Revoluția. Departe de a ține o 

lecție, îi invităm la dialog pe cei 

care au povești şi întâmplări per-

sonale din acea perioadă. (...) 

Iniţiativa este apolitică, indepen-

dentă și gratuită. Nu este nece-

sară înscrierea prealabilă”, se 

arată în mesajul organizatorilor, 

asociația gazdă Korzo în cola-

borare cu Asociația București.

Tur ghidat al Revoluţiei în Cluj

După expediţiile 

de promovare pentru cel 

mai recent lansat album, 

"Nord", Luna Amară se 

întoarce la rădăcini 

şi aniversează 15 ani 

de la lansarea albumului 

de debut prin turneul 

de re-lansare a 

albumului „Asfalt”.

„Asfalt a fost, pentru noi, 

ca un jalon din acela de sla-

lom, pe care skiorul îl atinge 

în coborârea lui către linia de 

sosire. Cântam deja de 4 ani, 

casele de discuri nu se înghe-

suiau chiar deloc să ne sem-

neze, publicul creştea ca nu-

măr şi apăruse primul clip, la 

Gri Dorian. Voiam să înregis-

trăm, dar erau bani puţini. 

Aşa că albumul ăsta a fost 

tras după posibilităţi, pe bu-

căţi, prin vreo 4 studiouri; iar 

când a fost gata, s-a găsit un 

singur producător, Gianini 

Munteanu şi al său Rebel Mu-

sic, care să dorească să-l va-

dă lansat pe piaţă. Nu e un 

album cu un sunet grozav şi 

nici stilistic nu e vreo inova-

ţie. Însă amestecul acela de 

grunge, punk, metal şi alter-

native rock, peste care Nick 

şi Mihnea au turnat toate an-

goasele, furiile, nervii, iubiri-

le, urile, tăcerile şi strigătele 

de ajutor ale unei alte (a câ-

ta?...) generaţii «de sacrifi ciu» 

– amestecul acela a trezit ce-

va în oameni. Poate că exact 

aceleaşi furii, angoase, nervi, 

iubiri şi revolte. Şi asta e ce-

ea ce considerăm că e cu ade-

vărat valoros la Asfalt. Şi, une-

ori, după câte un concert, mai 

vine un om la noi şi ne spu-

ne cum a crescut cu albumul 

ăsta şi se vede pe ea sau el că 

a crescut frumos şi atunci sim-

ţim că am fost parte din evo-

luţia personală a cuiva şi as-

ta e tot ce contează pentru 

noi; pentru că asta ne leagă 

de cei de lângă noi, într-un 

fel, pentru totdeauna. Asfalt 

nu e despre asfalt. E despre 

crăpăturile din el, pe acolo pe 

unde intră viaţa", spune Mi-

hnea Blidariu (cantautor, chi-

tară, trompetă).

Albumul de debut al for-

maţiei Luna Amară s-a clasat 

anul acesta pe locul 25 în Cla-

samentul celor mai bune 100 

de Albume Rock autohtone.

Având o activitate, fără în-

trerupere, din 2000, Luna 

Amară este formaţia fanion 

pentru mai multe generaţii 

de consumatori de muzică li-

ve care apreciază mesajele 

sociale dar şi de dragoste, ale 

poeziilor care abordează di-

verse stări. În compoziţiile 

originale se pune accentul pe 

solourile de trompetă, riffu-

rile de chitară şi îmbinarea 

contrastantă a duetului de 

voci, cvintetul fi ind apreciat 

şi pentru secţia ritmică soli-

dă care stă la baza pieselor.

Luna Amară începe 
turneul aniversar Asfalt
„Am turnat toate furiile, nervii și strigătele de ajutor 
ale unei generații de sacrificiu”, spune un membru al trupei

15 noiembrie – București

16 noiembrie – Brașov

22 noiembrie -Cluj-Napoca

23 noiembrie – Bistriţa

6 decembrie – Iași

7 decembrie – Suceava

13 decembrie -Pitești

14 decembrie – Craiova

25 ianuarie – Oradea

31 ianuarie – Timișoara

8 februarie – Târgu Mureș

3 aprilie – Constanţa

4 aprilie – Galați

Turneu „Asfalt”

Componența
Mihnea Blidariu (voce, 
chitară, trompetă)

Nick Făgădar (voce, chitară)

Andrei Boțan (chitara solo)

Sorin Moraru (chitara bas)

Răzvan Ristea (tobe)
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Consiliul Judeţean Bihor a 

pus în funcţiune, marţi, 

un sistem de supraveghere 

video cu 22 de camere 

care fi lmează non-stop în 

Defi leul Crişului, pe o 

lungime de circa 20 

de kilometri.

„Este un program-pilot cu 

care promovăm una dintre ce-

le mai frumoase zone din jude-

ţul Bihor. Credem că prin atin-

gerea unui nivel superior de or-

dine şi curăţenie facem un bi-

ne atât turismului, cât şi între-

prinzătorilor, dar şi populaţiei 

din zonă”, a declarat preşedin-

tele CJ Bihor, Pásztor Sándor.

Sistemul a costat 120.000 

de lei plus TVA, fiind mon-

tate 22 de camere în 13 lo-

caţii, începând din amonte, 

din comuna Bulz, până în 

aval, la Aleşd. Iniţiativa a-

cestui proiect a pornit, în 

urmă cu câteva luni, de la 

consilierul judeţean liberal 

Sebastian Lascu, propune-

rea fiind agreată imediat de 

conducerea judeţului.

„Practic, întreg defi leul Cri-

şului Repede este monitorizat 

24 de ore din 24 de către o fi r-

mă de pază din Oradea; prin 

Garda de Mediu se identifi că 

fapta, Poliţia identifi că făpta-

şul şi, din calculele noastre, în 

6-8 zile se ajunge la făptaş da-

că avem probleme de acest gen 

în zonă, care înseamnă, în 

principiu, depozitele de gunoi 

şi resturile care se aruncă pe 

malurile râului sau chiar în a-

pă”, a precizat Pásztor.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Bihor consideră că ast-

fel se va ajunge la un mediu 

mult mai curat, cu mai mul-

ţi turişti şi mai multe posibi-

lităţi. De asemenea, acesta 

susţine că doreşte extinderea 

proiectului şi în judeţul Cluj 

şi va solicita o întrevedere cu 

autorităţile judeţene din Cluj.

„În perspectivă, am vrea să 

extindem proiectul şi pe alte 

zone turistice ale Bihorului şi 

să vorbim cu conducerea ju-

deţului Cluj despre amontele 

Crişului repede. (...) Parţial re-

zolvăm problema. În amonte, 

avem judeţul Cluj, iar în aval, 

Aleşd şi Lugaş. Trebuie să ne 

ajute să putem stopa acest fe-

nomen, vom merge să discu-

tăm cu autorităţile pentru a 

extinde colaborarea”, a mai 

precizat Pásztor Sándor.

Camerele video vor veghea 
asupra Defileului Crișului

Duminică, 17 noiembrie, 

ora 23.59, se încheie a 

doua etapă de vot din 

cadrul procesului Bugetare 

participativă, ediţia 2019. 

Astfel, toţi cei care locu-

iesc, muncesc sau studiază 

în Cluj şi au împlinit vâr-

sta de 18 ani îşi pot expri-

ma votul pentru unul din 

cele 30 proiecte care au 

intrat în această a doua 

etapă de vot.

La fi nalul celei de a doua 

etape de vot, vor fi  selectate un 

număr de 15 proiecte care vor 

fi  implementate de către Pri-

măria municipiului Cluj-Napo-

ca începând cu anul 2020. Pri-

mul proiect din fi ecare dome-

niu clasat în funcţie de numă-

rul de voturi va fi  selectat au-

tomat, iar restul proiectelor vor 

fi  selectate în ordinea număru-

lui de voturi, indiferent de do-

meniul din care fac parte.

Procesul de vot are loc ex-

clusiv online. Pentru a putea 

vota, este necesară crearea 

unui cont pe această platfor-

mă sau autentifi carea, dacă 

există deja un cont creat. Doar 

persoanele care se afl ă fi zic 

în aria teritorială a municipiu-

lui Cluj-Napoca pot vota.

Rezultatele fi nale vor fi  afi şa-

te în data de 25 noiembrie, con-

form calendarului procesului.

Pe primul loc este proiec-

tul „Aer curat la Cluj” cu 283 

de voturi. Sebastian Farcaş, 

autorul proiectului, propune 

o abordare multilaterală pen-

tru un aer mai curat, tempe-

raturi mai scăzute şi o calita-

te mai bună a vieţii.

Pe locul 2 se situeaza „Re-

amenajare Canalul Morii”. Pâ-

nă astăzi, proiectul a obţinut 

273 de voturi şi propune de-

mararea unui studiu de feza-

bilitate urmat de execuţia lu-

crării pentru readucerea sa la 

un stadiu decent pentru seco-

lul în care trăim.

Locul al 3-lea este ocupat 

de o aplicaţie „Scriporapp-Cu-

lori tactile pentru nevăzători”. 

Acest proiect presupune crea-

rea unei aplicaţii pentru 

smartphone care cuprinde hăr-

ţile informative tactile pentru 

cladirile importante din muni-

cipiul Cluj-Napoca, acestea fi -

ind identifi cate cu ajutorul Al-

fabetului Scripor-Codul Tactil 

al Culorilor pentru nevazatori.

Pe locul 4, cu 181 de vo-

turi se afl ă „Marcaje treceri 

de  p ie toni  pentru 

biciclete+semafoare pentru 

biciclete”. Cristina Roman, au-

torul proiectului, explică fap-

tul că trecerile de pietoni se-

maforizate se pot implemen-

ta in paralel, în continuarea 

pistei de biciclete cu un mar-

caj special, pentru a nu mai 

fi  nevoie ca biciclistii sa co-

boare de pe bicicleta.

Ultimul proiect care a obţi-

nut peste 100 de puncte, respec-

tiv 134 este „Amenajare piste 

automodele”. Acest proiect pro-

pune reamenajarea unei piste 

pentru automodele off road.

Valoarea maximă a buge-

tului estimat pentru fi ecare 

proiect este de 150.000 Euro 

(inclusiv TVA).

Ultimele zile de vot în cadrul 
procesului Bugetare Participativă

Cele mai mari festivaluri 

din ţară au fost nominali-

zate la European Festival 

Awards 2019. Untold, 

Electric Castle şi Jazz 

in the Park pot fi  votate 

până pe 30 noiembrie.

„Am fost nominalizaţi ca 

Best Small Festival la Euro-

pean Festival Awards. Cu aju-

torul tău putem ajunge în se-

mifi nală, aşa că vă rugăm să 

ne votaţi! Deadline: 30 noiem-

brie. Le ţinem pumnii cu oca-

zia asta şi celor de la Electric 

Castle (Best Medium Sized 

Festival) şi Untold (Best Ma-

jor Festival)”, au transmis or-

ganizatorii Jazz in the Park.

Untold a fost desemnat Best 

Major Festival în cadrul Eu-

ropean Festival Awards 2015, 

eveniment ce a avut loc în 

Groningen, Olanda, fi ind pen-

tru prima dată când un festi-

val afl at la prima ediţie câşti-

gă marele premiu. O altă re-

cunoaştere a venit din partea 

celui mai de seamă reprezen-

tant naţional al industriei de 

marketing şi comunicare, In-

ternational Advertising Asso-

ciation Romania (IAA) care a 

oferit festivalului titlul de Bran-

dul Anului 2015.

Nici celelalte două festiva-

luri clujene nu se afl ă la pri-

mele nominalizări, însă până 

în prezent nu au reuşit să câş-

tige la categoriile menţionate.

Anul acesta, Untold a atras 

peste 370.000 de participanţi 

în cele patru zile de festival, 

iar mai bine de 20% dintre 

aceştia au fost turişti străini. 

De al an la an numărul de 

participanţi la festival a cres-

cut cu circa 15%. La o pri-

ma estimare, din cei peste 

370.000 de participanţi, cei 

300.000 veniţi din afara Clu-

jului au cheltuit fi ecare în 

medie, în cele 4 zile, cel pu-

ţin 150 euro, pe cazare, trans-

port, restaurante, terase, 

cumpărături, vizite la muzee 

etc. La un calcul simplu, 

acest lucru înseamnă o infu-

zie de capital în comunita-

tea clujeana, de peste 45 mi-

lioane euro.

Pe scena principală a fes-

tivalului au urcat Tinie Tem-

pah, Nicky Romero, David 

Guetta, Martin Garrix sau 

Robbie Williams.

Cea mai mare audienţă la 

Electric Castle în 2019

Peste 230.000 de partici-

panţi a numărat cea mai re-

centă ediţie Electric Castle, 

aceasta fiind cea mai mare 

audienţă din istoria de 7 ani 

a festivalului.

Florence + The Machi-

ne, 30 Seconds to Mars şi 

Bring Me the Horizon au ca-

petele de afiş ale ediţiei din 

2019 a festivalului Electric 

Castle, care a avut loc în pe-

rioada 17 – 21 iulie, la Bon-

ţida. Li s-au alăturat Li se 

alătură Bring Me The Hori-

zon, The Vaccines sau 

Tommy Cash.

Donaţii de 18.000 
de euro la Jazz in the Park

A şaptea ediţie Jazz in the 

Park a avut loc între 4-7 iu-

lie 2019 unde peste 30 de tru-

pe din întreaga lume au ur-

cat pe cele patru scene afl a-

te în Parcul Central din 

Cluj-Napoca. Pe întreaga du-

rată a festivalului, mai bine 

de 100.000 de persoane au 

participat atât la concertele 

de jazz, cât şi la diferitele ac-

tivităţi pregătite de organiza-

tori şi partenerii acestora în 

întreg parcul. Ediţia din acest 

an a avut, fără doar şi poa-

te, cel mai bun lineup din în-

treaga istorie a festivalului. 

Publicul venit în Parcul Cen-

tral s-a bucurat de concerte 

memorabile, aplaudând mi-

nute în şir nume importante 

ale genului, printre care 

Ghost-Note (US), Delvon La-

marr Organ Trio (US), Judi-

th Hill (US), Shai Maestro 

Trio (IL), Chassol (FR), Tiny 

Fingers (IL), Festen (FR), Ours 

Samplus (FR), Hristo Yostov: 

Jazz Cats (BG), Malox (IL) şi 

Kosmic Blues (RO).

Un alt record înregistrat la 

această ediţie a Jazz in the 

Park este legat de cumpăra-

rea biletelor neobligatorii pen-

tru Fondul Jazz in the Park. 

Peste 4.000 de persoane au 

donat 18.000 euro pentru fi -

nanţarea celor trei proiecte 

culturale care urmează a fi  

susţinute în cadrul Fondului: 

voucherul cultural care per-

mite persoanelor cu venituri 

mici primesc bilete gratuite 

la spectacole de fi lm, teatru, 

operă sau muzee, programul 

de terapie prin artă în spita-

lele din România, iniţiat de 

Create. Act. Enjoy, şi Drama 

5 – o serie de rezidenţe de 

creaţie pentru tinerii drama-

turgi din România, proiect al 

teatrului independent Reac-

tor de creaţie şi experiment.

Recunoaștere europeană 
pentru festivalurile Clujului
Untold, Electric Castle şi Jazz in the Park au fost nominalizate la European Festival Awards 2019

Cele mai mari festivaluri din ţară au fost nominalizate la European Festival Awards 2019
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Primăria Cluj-Napoca 

anunţă varianta fi nală 

de traseu V8 – aferentă 

obiectivului de investiţii 

cuprins în Master Planul 

General de Transport al 

României – „Drum trans-

regio Feleac”, rezultată ca 

urmare a obţinerii avizu-

lui din partea Companiei 

Naţionale de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR).

„Obiectivul general al pro-

iectului îl reprezintă creşte-

rea gradului de accesibilita-

te a zonelor urbane situate 

în Zona Metropolitană Cluj 

prin dezvoltarea unui drum 

nou de mare capacitate – 

centura metropolitană – şi 

modernizarea drumurilor de 

legătură, iar scopul proiec-

tului este îmbunătăţirea in-

frastructurii rutiere de im-

portanţă regională, respec-

tiv a mobilităţii populaţiei, 

bunurilor şi serviciilor din 

judeţul Cluj”, transmite mu-

nicipalitatea.

Primăria Cluj-Napoca a 

dat ordinul de începere pen-

tru întocmire SF, PUZ şi 

DTAC pentru proiectul 

”Drum Transregio Feleac 

TR35” în toamna anului tre-

cut (octombrie 2018), iar 

anul acesta (în luna mar-

tie) s-a predat documenta-

ţia ”Studiul alternativ de 

traseu”, care a cuprins un 

număr de 8 variante de tra-

seu studiate. La recoman-

darea specialiştilor, muni-

cipiul Cluj-Napoca a optat 

pentru varianta 8- V8. În 

perioada următoare vor fi 

definitivate studiul de feza-

bilitate, Planul Urbanistic 

Zonal şi DTAC, urmând ca 

întreaga documentaţie să 

fie predată CNAIR în vede-

rea organizării achiziţiei pu-

blice pentru lucrările de 

proiectare şi execuţie.

În Master Planul General 

de Transport al României, 

Centura Metropolitană (Eta-

pa I) este prevăzută cu pa-

tru benzi de circulaţie, având 

o lungime totală aproxima-

tivă de 38,8 km, din care cir-

ca 31,3 km reprezintă drum 

nou, iar 7,5 km moderniza-

re drum existent sau drum 

nou. Drumurile de legătură 

(Etapa II) propuse conform 

PUG sunt în lungime totală 

aproximativă de 33,6 km dru-

muri noi sau modernizare de 

drumuri existente.

„Sunt pe traseu câteva lu-

crări de infrastructură mai 

grele în zona Făgetului, aco-

lo unde terenul este mai di-

ficil, ele sunt prevăzute în 

proiectul tehnic”, a dezvă-

luit primarul Emil Boc.

Ce traseu va avea Centura Metropolitană
Primăria municipiului Cluj-Napoca a primit aviz favorabil de la Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru centura metropolitană

Progresul lucrărilor 

pe segmentele de auto-

străzi din Transilvania 

diferă de la un şantier 

la altul. În luna octom-

brie, cel mai mare avans 

s-a înregistrat pe un lot 

construit de o fi rmă 

românească.

Orădenii de la Trameco 

au ajuns luna trecută la un 

grad de execuţie de 56,82%, 

pe lotul Biharia – Borş din 

Autostrada Transilvania, iar, 

având în vedere progresul 

de 16,64 puncte procentua-

le faţă de septembrie, antre-

prenorul se situează, şi în 

octombrie, pe primul loc în 

topul constructorilor de au-

tostrăzi din România, potri-

vit economica.net.

Italienii de la Astaldi se 

pot lăuda cu un avans de 

2,8 puncte procentuale pe 

tronsonul lor din Autostra-

da Transilvania. Astfel, ei 

au ajuns luna trecută la un 

grad de execuţie de 82,50% 

pe lotul Iernut – Cheţani.

Şi italienii de la Pizzarot-

ti au raportat un progres de 

2,6 puncte procentuale pe 

lotul 1 din Autostrada Se-

beş – Turda, până la un sta-

diu al lucrărilor de 80,50%.

Un avans de 1,82 puncte 

procentuale au înregistrat şi 

grecii de la Aktor pe lotul 2 

din Autostrada Sebeş – Tur-

da, până la un grad de exe-

cuţie de 60,02%. Progrese 

mai mici, de sub un punct 

procentual, au fost raporta-

te şi pe lotul Cheţani – Câm-

pia Turzii din Autostrada 

Transilvania, construit de 

firma românească Straco.

Cum se lucrează 
pe șantierele de autostrăzi 
din Transilvania

Ministerul Sănătăţii 

a anunţat, miercuri, 

că a transmis Autorităţii 

de Management pentru 

Programul Operaţional 

Regional cererea de fi nan-

ţare pentru Spitalul 

Regional de Urgenţă Cluj.

Potrivit unui comunicat de 

presă al ministerului, este în pre-

gătire procedura de achiziţie pu-

blică de servicii pentru elabora-

rea proiectului tehnic al Spita-

lului Regional de Urgenţă Cluj.

„Construirea spitalelor re-

gionale reprezintă o prioritate 

a echipei noastre. Am avut o 

discuţie cu reprezentanţii de-

partamentului pentru constru-

irea spitalelor regionale pen-

tru a verifi ca stadiul în care ne 

afl ăm, dar şi pentru a vedea 

ce putem face să urgentăm pa-

şii ce trebuie realizaţi până la 

sfârşitul anului. Vom susţine 

respectarea calendarului de-

punerii cererilor de fi nanţare, 

pentru a semna cât mai cu-

rând posibil contractele de fi -

nanţare cu AMPOR şi asigura-

rea sprijinului Comisiei Euro-

pene pentru realizarea acestor 

proiecte majore”, a declarat 

Victor Costache, ministrul Să-

nătăţii, citat în comunicat.

Proiectul Spitalului Regio-

nal de Urgenţă Iaşi este cel 

mai avansat, fi ind trimisă la 

AMPOR cererea de fi nanţare 

în luna octombrie, iar, în pa-

ralel, ministerul a demarat 

procedura de achiziţie publi-

că pentru achiziţia de servi-

cii de proiectare pentru ela-

borarea proiectului tehnic, se 

arată în comunicatul citat.

În luna noiembrie, la so-

licitarea Ministerului Sănătă-

ţii, au fost aprobaţi, prin Ho-

tărâre de Guvern, indicatorii 

tehnico-economici pentru Spi-

talul Regional de Urgenţă Cra-

iova, iar până la începutul lu-

nii decembrie se va transmi-

te la AMPOR şi cererea de fi -

nanţare pentru acest proiect.

Ministerul Sănătăţii a transmis cererea 
de finanţare pentru Spitalul Regional
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Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

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

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

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

nerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• TEHNICIAN MENTENANŢĂ în Baia Mare

Candidatul ideal: Studii medii, postliceale, superioare (profi l tehnic). Experienţă minim 

2 ani în domeniul montării, punerii în funcţiune, mentenanţei centralelor termice. Deţine-

rea autorizaţiei ISCIR RSL-IP constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

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

tru pozitiile menţionate mai sus.

Oferta salariala atractiva!

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

ne trimiţi CV-ul până la data de 15.12.2019, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@e-

on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

www.eon.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

Deputatul independent 

de Cluj Adrian Dohotaru 

îi cere preşedintelui Klaus 

Iohannis să promulge 

legea coşului minim pen-

tru un trai decent.

Făcând o aluzie la sloga-

nul candidatului PNL la ale-

gerile prezidenţiale, parla-

mentarul clujean susţine că 

„o Românie normală nu poa-

te fi o Românie a muncii 

ieftine”. De altfel, coşul de 

consum lunar pentru un trai 

minim decent a fost reac-

tualizat, valoarea acestuia 

pentru un trai decent pen-

tru o familie de doi adulţi 

şi doi copii pentru luna Sep-

tembrie 2019 fiind de 6.954 

lei pe lună.

Mai departe, pentru o per-

soană adultă singură valoa-

rea coşului este de 2.684 lei 

pe lună, dublu decât sala-

riul minim actual, avertizea-

ză Adrian Dohotaru. 

Acesta reaminteşte că, în 

2018, 85% din contractele 

de muncă erau sub valoa-

rea coşului lunar pentru un 

trai decent.

„Solicit preşedintelui Io-

hannis să promulge legea al 

cărei co-iniţiator sunt şi con-

form căreia principalul ele-

ment de fundamentare a sa-

lariului minim este repre-

zentat de coşul de consum 

pentru un trai decent. Pro-

mulgarea legii este esenţia-

lă pentru predictibilitatea 

politicilor salariale şi pen-

tru a pune capăt sărăciei în 

muncă cu care ne confrun-

tăm azi. Totodată, legea răs-

punde şi recomandărilor Co-

misiei Europene de a defini 

un mecanism transparent de 

stabilire a salariului minim”, 

se arată într-un mesaj al par-

lamentarului clujean.

Vă reamintim că, la mij-

locul lunii octombrie, Ca-

mera Deputaţilor a adoptat 

proiectul de lege iniţiat de 

deputatul clujean Adrian 

Dohotaru, conform căruia 

coşul lunar pentru un trai 

minim decent reprezintă 

principalul element de fun-

damentare a salariului mi-

nim pe economie şi a poli-

ticilor salariale.

Deputatul clujean Adrian Dohotaru, 
apel la Iohannis: „Promulgaţi legea!”

După ce, marţi seară, 

prima şedinţă PSD după 

turul I al alegerilor pre-

zidenţiale s-a lăsat cu 

scandal, iar primarul 

Bacăului, Cosmin 

Necula, şi cei trei parla-

mentari care au votat 

pentru Guvernul Orban 

– Eugen Gioancă, 

Cristina Burciu (Cluj) şi 

Elena Hărătău – au fost 

excluşi, Horia Nasra cri-

tică mişcările propriului 

său partid, amintind de 

o decizie luată în trecut 

pe care o regretă acum.

„Multă vreme am regre-

tat excluderea lui Gabi Oni-

ga din PSD. A fost una din-

tre greşelile mele în manda-

tul de preşedinte. Cât de u-

şor este să dai afară, cât de 

greu este să aduni! Exclu-

derile de astăzi (n.red. marţi) 

cred că au fost forţate (...) 

A părut o noapte a cuţite-

lor... scurte... nu lungi. Ex-

cluderile, mai ales în cam-

panie electorală, nu fac bi-

ne partidului”, a precizat 

Horia Nasra, într-o postare 

pe Facebook.

Vă reamintim că, în iulie 

2017, fostul consilier local 

PSD Gabriel Oniga a fost ex-

clus din partid, după o şe-

dinţă la care nici măcar nu 

a fost invitat să participe. 

După 18 ani petrecuţi în 

PSD, Gabriel Oniga a fost 

exclus în urma unei decizii 

luate de conducerea orga-

nizaţiei municipale, deţinu-

tă interimar de senatorul Va-

sile Ilea. Pe atunci lider al 

PSD Cluj, Horia Nasra spu-

nea că a fost vorba de o 

„contabilizare, o evaluare a 

tuturor membrilor de par-

tid”. De altfel, deputatul con-

tinuă acum războiul cu no-

ul preşedinte PSD Cluj, Li-

viu Alexa, pe care îl numeş-

te „intrus cocoţat” în vârful 

organizaţiei judeţene.

„Amintirile frumoase ală-

turi de prietenii şi colegii 

din PSD Cluj, în ultimii doi-

sprezece ani din viaţa mea 

nu le poate lua nimeni. Pen-

tru mine această filială es-

te a doua casă şi nimic nu 

mă poate îndepărta de fa-

milia mea politică. Aparte-

nenţa la partid nu stă într-o 

hârtie, ci în munca de par-

tid, de la miile de afişe lipi-

te cu aracet în primii ani şi 

până la redactarea a sute de 

materiale de comunicare po-

litică, de la competiţii câş-

tigate în interiorul partidu-

lui, începând cu organiza-

ţia de tineret, şi până la im-

plicarea, apoi coordonarea 

şi câştigarea unor campanii 

electorale. (...) Am fost şi 

sunt membru PSD, voi fi şi 

în ziua (cât de curând) în 

care intrusul va mai fi doar 

o amintire urâtă pentru fa-

milia noastră, un mic acci-

dent de moment”, afirmă 

Horia Nasra.

Horia Nasra, după excluderile din PSD: 
„A părut o noapte a cuţitelor scurte!”
Deputatul PSD de Cluj Horia Nasra continuă războiul cu noua conducere a organizaţiei judeţene a social-democraţilor.

Horia Nasra, a fost explus din PSD după sedința turul I a alegerilor prezidențiale

Cristina Burciu, deputat PSD de Cluj, exclusă din partid 
după ședinţa CEx, susţine că PSD a pierdut guvernarea 
prin moţiunea de cenzură din cauza unui slab manage-
ment politic și a incapacităţii conducerii de a menţine 
un climat de unitate. Ea a anunţat că va activa în grupul 
deputaţilor neafiliaţi.

Potrivit unui postări făcute miercuri pe pagina sa de 
Facebook, Cristina Burciu a arătat că, prin votul de sus-
ţinere a Guvernului Orban, a dat dovadă de maturitate 
politică, deoarece ţara nu putea merge înainte într-o si-
tuaţie de criză permanentă.

„Am luat la cunoștinţă decizia conducerii PSD și voi acti-
va pentru moment în grupul deputaţilor neafiliaţi. 
Subliniez însă că nu am dorit în niciun moment să se a-
jungă la acest deznodământ, respectiv să iau hotărârea 
de a vota un nou guvern. Consider însă că am dat dova-
dă de maturitate politică, deoarece ţara nu putea mer-
ge înainte într-o situaţie de criză permanentă, aveam 
nevoie de buget, de funcţionarea instituţiilor statului, 
de plata salariilor și a pensiilor. Toate acestea ar fi fost 
în pericol în cazul în care noul guvern nu ar fi fost în-
vestit. Pe de altă parte, este regretabil că PSD a ajuns 
în această situaţie, de a pierde guvernarea prin moţiu-
nea de cenzură, din cauza unui slab management poli-
tic și a incapacităţii conducerii de a menţine un climat 
de unitate și solidaritate”, a subliniat Burciu.

Aceasta a precizat că nu are niciun regret pentru votul 
dat, iar evoluţia PSD în perioada următoare îi va confir-
ma gestul.

Deputat de Cluj, exclus din PSD: 
Partidul a pierdut guvernarea 
din cauza unui slab management politic
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-

parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

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

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Pentru perioadă lungă, persoa-
nă statornică, dau în chirie ap. cu 
2 camere, zona Piaţa Flora, cart. 
Mănăștur. Preţ negociabil + ga-
ranţie. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (6.7)

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

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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GRA-

TUIT

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

SERVICII

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

AUTO-MOTO

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 

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

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

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

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

UZ CAZNIC

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

¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gîtiti și încălzit, preţ 
150 RON. Pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (1.9)

¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (1.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0741-028813. (6.7)

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (6.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gătiti și încălzit, preţ 
150 RON. pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (8.9)

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

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcula-
tor , 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 interioa-
re), cu chei, dim. H â 205 cm, L â 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare wen-
ge 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 fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-

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.

gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (6.7)

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

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și ste-
jar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos (cu etajere interioare), 
cu chei, dim. H â 205 cm, L â 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare im-
pecabilă, preţ 350 RON. Cele 3 
piese de mobilier sunt ideale 
pentru agenţii de turism, agenţie 
imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Inf. la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. 1(.7)

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

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

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

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

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

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (22.40)

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

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-

terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare, timbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra frate, 
lego, vederi vechi, statuete sau scu-
le, cum ar fi  mașina de găurit, fl ex. 
Relaţii la tel. 0749-974302 (2.5)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a patra licitaţie publică, în 
data de 27.11.2019, ora 12.00, bu-
nurile mobile constând din: 1. Fe-
răstrău de format, marca Magic, la 
preţ de 11100 lei; 2. Ferăstrău de 
retezat transversal, la preţ de 6000 
lei; 3. Ferăstrău radial Omega, mo-
del PFA22N, la preţ de 16000 lei; 4. 
Mașină de certat, marca AJMT, mo-
del DM15, la preţ de 7400 lei; 5. 
Mașină de frezat marca Magic, mo-
del MT 6, la preţ de 7650 lei; 6. Ma-
șină de prelucrat 4 feţe, marca Ma-
gic, la preţ de 16000 lei; 7. Uscător, 
marca HB Group, la preţ de 49600 
lei; 8. Circular multilamă , marca 
Lignuma, la preţ de 18550 lei; 9. 
Compresor trifazic, marca Abac, mo-
del HP4, la preţ de 1850 lei; 10. 
Container, marca Mobil, la preţ de 
4150 lei; 11. Fierăstrău panglică, 
marca, Lurem, model SAR 400, la 
preţ de 4850 lei; 12. Instalaţie ex-
haustare aspirare, la preţ de 5800 
lei; 13. Mașină tâmplărie, marca Lu-
rem, model C310E, la preţ de 
11600 lei; 14. Mașină de frezat cu 
lanţ, marca Mesa, model GT 600, la 
preţ de 6500 lei; 15. Motostivuitor, 
marca Yale, model Diesel, la preţ de 
30100 lei; 16. Post trafo aerian, la 
preţ de 15800 lei; 17. Tubulatură de 
exhaustare, la preţ de 5350 lei; 18. 
Unitate de aspirare 4 saci, marca 
Coral, la preţ de 4150 lei; 19. Cazan 
Vitoplex, marca Viessmann, model 
Vitoplex, la preţ de 8350 lei; 20. 
Compresor cu șurub, marca Sirio, 
model 11-10-500 ES, la preţ de 
7900 lei. La aceste preţuri se adau-
gă TVA. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 7, 
telefon 0264.7005579 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – anunţuri vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la a 2-a licitaţie publică, în 
data de 28.11.2019, ora 12.00, 
bunurile mobile constând în: 1 
Cuptor panifi caţie Bongard Cervop 
pe gaz cu 3 vetre â 11.175 lei. Pre-
ţul de evaluare sau de pornire a li-
citaţiei fi ind conform specifi caţiei 
de mai sus. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ta. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 0264.314941, in-
terior 127 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat Constatator 
SPEED CAR REPAIR GARAGE, 
C.U.I. 37297190,  punct secundar 
Horea 13. Se declară nul.



joi, 14 noiembrie 2019 | monitorulcj.ro   11

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

AN ,,APELE ROMANE ’’-ADMINISTRATIA BAZINALA DE 
APA SOMES TISA, cu sediul în localitatea CLUJ-NAPOCA str. 
Vânătorului nr.17, judeţul Cluj, anunţă amânarea concursului 
conform HG 286 pentru ocuparea postului vacant de INGINER 
– Birou Exploatare –SGA SATU MARE organizat iniţial:

- Proba scrisă în data de 18 noiembrie 2019, ora 10.00 
- Proba interviu în data de 20 noiembrie 2019, ora 10.00.

astfel

- Proba scrisă : la o dată care se va comunica ulterior
- Proba interviu : la o dată care se va comunica ulterior

Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul 
Ofi cial, Partea a III-a nr. 1214 /17.10.2019, cod 229129.

AVIZ DE MEDIU

Comuna Geaca în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „Elaborarea documentaţiei pentru actualizare plan 
urbanistic general Comuna Geaca“ în comuna GEACA, 
judeţul Cluj. Prima versiune a P.U.G. poate fi  consultată la 
sediul PRIMĂRIEI COMUNEI GEACA din Com. Geaca, sat 
Geaca, nr. 183, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri, între 
orele 8.00- 16.00, din data de 11.11.2019. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 29.11.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro

AVIZ DE MEDIU

ACC REAL ESTATE S.R.L. în calitate de titular anunţa 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2001, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru: „PUZ în condiţiile legii nr.350/2001 modifi cată 
şi actualizată“, Cluj-Napoca, str. Dostoievski, nr.18-22, 
judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99 și la sediul proiectantului: str. Călărașilor nr.1, Pavilion 
H, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00- 14:00, din data 
de 14.11.2019.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 02.12.2019, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.9 9 bl. 9B, cod 400609, tel. 0264- 410722, 
fax 0264- 412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi cările 

și completările ulterioare, SMART DIESEL SRL anunţă 
începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea „Staţie distribuţie carburanţi“, de 
pe amplasamentul situat în localitatea Mihai Viteazu, str. 
Variantă, nr. 1405, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00–16:30 și vineri, între orele 8:00–14:00 
sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G.195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2005, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord.1798/2007 S.C. 
PROGAMMA S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
COLECTARE DEŞEURI FEROASE ŞI NEFEROASE, din localitatea 
Dej, cu punct de lucru pe strada SĂRATA DE JOS, nr. F.N.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. CLUJ, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi: 
9.00-16.30: vineri: 9.00-14.00.

ATORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modifi cată și 
completată cu O.U.G. 57/2007 și Ord. 1798/2007, S.C. 
LARA TURISM S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
PENSIUNE TURISTICĂ – cod caen 5590 – din SAT VALEA 
IERII, COM. IARA, Nr. 210, Judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni–joi 
între orele 09-14:00, vineri: 09-12:00.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

ANDREICA MARIUS în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru planul „PUZ pentru introducere teren în 
intravilan şi amenajare ansamblu de locuinţe şi servicii cu 
regim de înălţime D+P+E“, amplasat în judeţul Cluj, Comuna 
Baciu, Sat Popsti, nr. F.N.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr 99 și la sediul titularului/proiectantului începând cu data 
de 11.11.2019, între orele 9:00 -14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 28.11.2019, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264- 410 
716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Campioana României 
vine la Cluj-Napoca
Sâmbătă, 16 noiembrie, în 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian” va sosi campioana 
României la volei masculin, 
CSM Arcada Galaţi, care se va 
duela cu echipa Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj.
Partida va începe la ora 14:00 
și contează pentru etapa a VI-a 
a Diviziei A1. CSM Arcada 
Galaţi se afl ă pe locul secund în 
clasament cu 12 puncte, iar CS 
„U” Cluj ocupă locul opt cu do-
uă puncte.„Întâlnim una dintre 
cele mai bune echipe din cam-
pionat, Arcada Galaţi, care este 
campioana ediţiei trecute. 
Tocmai de aceea trebuie să ne 
mobilizăm, să luptăm până la 
fi nal pentru fi ecare punct, la fel 
cum am făcut și în meciul pre-
cedent pe care l-am câștigat. 
Vrem să scoatem maxim din 
acest meci”, a spus antrenorul 
voleibaliștilor universitari, 
Romeo Lotei.
Preţul unui bilet de intrare la 
meci este 10 lei, studenţii și 
pensionarii au 50% reducere, 
iar elevii intră gratuit pe baza 
carnetului. Totodată, la intrarea 
în sală va fi  amenajat un stand 
de unde se poate achiziţiona 
cartea aniversară „U100”.

Derby la retrogradare 
pentru handbaliste
Echipa de handbal feminin a 
CS Universitatea Cluj va juca 
duminică, 17 noiembrie, cu 
CS Rapid București în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”. 
Meciul contează pentru etapa 
11 din Liga Florilor și va înce-
pe la ora 11:00, fiind transmis 
în direct pe TVR 2.
În etapa precedentă ambele for-
maţii au pierdut, „studentele” în 
deplasare cu SCM Craiova, 
22-23, iar Rapidul acasă cu 
Măgura Cisnădie, 23-28. Cele 
două echipe sunt vecine de cla-
sament, bucureștencele fi ind pe 
locul 13, iar clujencele pe locul 
14, iar în ultimele patru întâlniri 
directe și-au împărţit victoriile, 
câte două de fi ecare.
Biletul de intrare la meci costă 
10 lei, studenţii și pensionarii 
au 50 % reducere, iar elevii in-
tră gratuit pe baza carnetului. 
La acest meci poate fi  achiziţio-
nată și cartea aniversară 
„U100” de la standul amenajat 
la intrarea în sală.

Tecău şi Rojer, victorie 
la Turneul Campionilor

Perechea Horia Tecău (foto 
stânga) /Jean-Julien Rojer (fo-
to dreapta), favorită 6, a în-
vins, miercuri, echipa columbi-
ană Juan Sebastian Cabal/
Robert Farah, favorită princi-
pală, în grupa Max Mirni din 
cadrul Turneului Campionilor.
Tecău și Rojer s-au impus cu 
scorul de 6-2, 5-7, 10-8, 
într-o oră și jumătate. La în-
ceputul săptămânii, Horia 
Tecău și colegul său au pier-
dut primul meci din grupă, 
scor 6-7 (3), 6-4, 6-10.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

George Ţucudean (foto), 

28 de ani, a anunţat 

că va reveni în lotul celor 

de la CFR Cluj în pauza 

de iarnă, dar va renunţa 

defi nitiv la fotbal 

dacă mai simte palpitaţii.

Revenirea lui George Ţu-

cudean pe teren a devenit 

un subiect de maxim inte-

res pentru fanii echipei din 

Gruia în ultimele luni. Gol-

gheterul echipei din ultime-

le sezoane a anunţat că se 

va alătura lotului în pauza 

de iarnă, dar nu se ştie da-

că va apuca să (re)debute-

ze în tricoul campionilor.

Atacantul lui CFR a trans-

mis un mesaj conducerii: 

„Dacă voi simţi o singură 

dată palpitaţii, voi renunţa 

de tot la fotbal”, le-a spus 

Ţucudean şefilor.

Cantonamentele pe care 

Dan Petrescu le va organi-

za în perioada de iarnă vor 

fi decisive pentru George Ţu-

cudean. Echipa va pleca cel 

mai probabil în Spania în 

pauza de iarnă şi în funcţie 

de modul în care va reacţi-

ona inima lui Ţucudean se 

va lua o decizie finală.

George Ţucudean a avut 

primele probleme la începu-

tul lui 2019 înaintea unui meci 

cu FC Viitorul, dar după o in-

tervenţie chirurgicală la Vie-

na lucrurile păreau să revină 

la normal. Atacantul a evolu-

at ultima dată pentru CFR Cluj 

în duelul cu Slavia Praga, dar 

şi atunci a resimţit anumite 

palpitaţii şi a decis să renun-

ţe temporar la fotbal.

Revenirea golgheterului 

pe teren ar fi cel mai impor-

tant transfer pentru Dan Pe-

trescu în iarnă. Antrenorul 

l-a complimentat pe atacant 

şi în perioada în care aces-

ta era mai preocupat de in-

vestigaţii medicale decât de 

antrenamente: „E precum 

Cristiano Ronaldo pentru 

CFR, absenţa lui mă afec-

tează enorm!”.

Ultimatumul lui Ţucudean: 
„Dacă mai simt ceva, mă voi lăsa de tot”

România va fi  reprezentată 

de combinația U-CSM 

Dinamo Cluj-Napoca 

la feminin şi de CSM 

Bucureşti la masculin în 

Liga Campionilor la judo 

pe echipe de club, care va 

avea pe 16 şi 17 noiembrie, 

la Odivelas (Portugalia), 

unde sunt programate în 

aceeaşi perioadă şi întrece-

rile Europa League.

Ediţia de anul trecut a avut 

loc la Bucureşti, titlul la mas-

culin fi ind câştigat de Sporting 

Lisabona, iar la feminin de 

Flam 91 Longjumeau (Franţa). 

CSM Bucureşti a ocupat locul 

5 la masculin, anul trecut.

Cele opt participante în com-

petiţia feminină din acest an 

sunt Valencia Club de Judo 

(Spania), Flam 91 Longjumeau, 

Judo Club Pontault Combault, 

Red Star Club de Champigny 

(toate din Franţa), Benfi ca Li-

sabona (Portugalia), U-CSM 

Dinamo Cluj-Napoca (Româ-

nia), Yawara-Neva Sankt Pe-

tersburg (Rusia), Galatasaray 

SK Istanbul (Turcia).

La masculin vor evolua Eto-

ile Sportive De Blanc Mesnil, 

Flam 91 Longjumeau (ambele 

din Franţa), Golden Gori (Geor-

gia), Sporting Clube de Portu-

gal (Portugalia), CSM Bucu-

reşti (România), Ratiboreţ Eka-

terinburg (Rusia), Yawara-Ne-

va Sankt Petersburg (Rusia) şi 

Steaua Roşie Belgrad (Serbia).

Lotul echipei U-CSM Dinamo 

Cluj-Napoca este alcătuit din An-

dreea Chiţu, Camelia Ioniţă (am-

bele la cat. 52 kg), Loredana 

Ohâi, Florentina Ivănescu (am-

bele cat. 57 kg), Ştefania Dobre 

(cat. 63 kg), Cristina Sîrbuleţ (cat. 

70 kg), Alexandra Mazilu (cat. 

+70 kg), având şi două judoka 

japoneze Kaho Yonezawa (cat. 

70 kg) şi Iori Suzuki (+70 kg), 

potrivit site-ului clubului clujean.

În lotul echipei CSM Bucu-

reşti se afl ă Vlad Luncan, Petr 

Zhukov (ambii la cat. 66 kg), 

Alexandru Raicu (cat. 73 kg), 

Marcel Cercea (cat. 81 kg), Krisz-

tian Toth (cat. 90 kg) şi Vlăduţ 

Simionescu (cat. +90 kg).

Regulamentul permite fo-

losirea pe tatami a doar doi 

sportivi străini pentru fieca-

re echipă participantă. La 

Odivelas, CSM Bucureşti va 

conta pe un singur stranier, 

ungurul Krisztian Toth, a-

vând în vedere că Petr 

Zhukov, de origine rusă, a 

fost naturalizat recent.

Tragerea la sorţi se va desfă-

şura vineri 15 noiembrie, la Ho-

tel Ramada din Lisabona (20:00).

La competiţie s-au înscris 171 

de judoka, 86 la masculin şi 85 

la feminin, din 22 de ţări, potri-

vit site-ului forului mondial (IJF).

Andreea Chiţu este marea 

speranţă a clubului Universita-

tea Cluj în Champions League. 

Sportiva de 31 de ani este du-

blă campioană europeană şi vi-

ce-campioană mondială. Chiţu 

a câştigat Grand Prix-ul de la 

Antalya şi a terminat pe locul 

doi la Jocurile Militare de la 

Wuhan. Chiţu a urcat pe podi-

um şi la Grand Prix-ul de la Bu-

dapesta, fi ind pe ultima treap-

tă a podiumului.

Chiţu este califi cată la Jocu-

rile Olimpice de la Tokyo în ur-

ma victoriei obţinute la Grand 

Prix-ul de la Antalya şi este 

conform specialiştilor singura 

sportivă care poate aduce o me-

dalie pentru România în între-

cerile de judo din Japonia.

„U”- CSM Dinamo Cluj-Napoca 
merge în Champions League
„U”- CSM Dinamo Cluj-Napoca va fi reprezentată de cinci judoka în Champions League la finalul săptămânii

Andreea Chițu alături de antrenorul de la Clubul Sportiv Universitatea Cluj 
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