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EDUCAŢIE

Cine va conduce UBB?
Ioan Aurel Pop îşi va încheia în câteva săptă-
mâni mandatul de rector al Universităţii „Ba-
beş-Bolyai” din Cluj-Napoca.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Clujul, bătut măr 
de Timişoara
Cluj-Napoca e oraşul cu cea mai bună calita-
te a vieţii din România, susține Primăria. 
Dar rămânem în urma bănăţenilor.  Pagina 4

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Virusul misterios din China pune 
în alertă autorităţile din România

ACTUALITATE

Trotinetele electrice, reglementate 
juridic. Proiectul, în dezbatere publică.

Organizaţia Mondială a Să-
nătăţii avertizează că un virus 
care a apărut în China se poa-
te extinde. Este vorba de un co-
ronavirus care produce o formă 
de pneumonie. În România, au-
torităţile spun că au anunţat spi-
talele de existenţa virusului, dar 
că posibilitatea să ajungă în ţa-
ra noastră este redusă.

Alexandru Rafi la, preşedin-
tele Societăţii Române de Mi-
crobiologie, a explicat la Digi24 
că este vorba despre o nouă for-
mă de coronavirus care dă in-
fecţie respiratorie.

În ceea ce priveşte acest co-
ronavirus, „oricine se poate îm-
bolnăvi, oricine vine în contact 
cu o persoană infectată, şi 
atunci statele iau măsuri în ce-
ea ce priveşte posibile cazuri pe 
teritoriul naţional”, a spus el.

Şi Adrian Marinescu, medic pri-
mar boli infecţioase, a spus la 
Digi24 că nu ar trebui să ne îngri-

jorăm, dar ar trebui să luăm mă-
suri sau să ne pregătim pentru lu-
cruri care ar putea să se întâmple.

„Infecţiile virale pot avea o 
evoluţie imprevizibilă, nu exis-
tă un tratament ţintit, ca la an-
tibiotice. Dacă vorbim de Chi-
na, e adevărat că distanţa e ma-
re, dar şi migraţia umană e în 
plină desfăşurare, aşa că un ast-
fel de lucru poate să se întâm-
ple şi pot să fi e mai multe ca-
zuri. Pot fi  mai multe forme, 
poate fi  o formă simplă, să trea-
că precum o răceală, sau poate 
să fi e o pneumonie severă cu 
complicaţii, care să ducă la de-
ces, aşa cum s-a întâmplat şi în 
China”, a spus el.

Declaraţiile vin în contextul 
în care OMS a avertizat că no-
ul coronavirus din China s-ar 
putea răspândi la nivel mondi-
al şi a îndemnat spitalele din în-
treaga lume să se pregătească 
pentru acest scenariu.

Trotinetele electrice vor fi  
conduse numai pe pista pentru 
biciclete, de către persoane ca-
re au minimum 14 ani şi care 
poartă obligatoriu cască de pro-
tecţie dacă nu au împlinit 16 
ani, arată un proiect lansat în 
dezbatere publică de Ministerul 
Afacerilor Interne.

Prin proiect se propune ca 
trotineta electrică să fi e defi ni-
tă că fi ind vehiculul utilizat 
pentru transportul unei singu-
re persoane, cu două sau trei 
roţi, articulat cu o bară în par-
tea din faţă folosită ca dispozi-
tiv de direcţie, a cărui viteză 
maximă prin construcţie este 
mai mare de 6 km/h, dar nu 
depăşeşte 25 km/h şi care es-
te echipat cu un motor electric.

„Trotinetele electrice vor fi  
conduse numai pe pista pentru 
biciclete, iar în lipsa acestei pis-
te, vor putea circula doar pe sec-
toarele de drum unde viteza ma-

ximă admisă pentru circulaţia 
vehiculelor este de 50 km/h. 
Pentru a conduce o bicicletă sau 
o trotinetă electrică pe drumuri-
le publice, conducătorul aceste-
ia trebuie să aibă vârsta de cel 
puţin 14 ani. Transportul pasa-
gerilor este interzis”, se menţio-
nează în proiect.

Conform documentului citat, 
trotineta electrică oprită sau sta-
ţionată pe partea carosabilă tre-
buie aşezată lângă şi în paralel 
cu marginea acesteia.

„Casca de protecţie este obli-
gatorie pentru conducătorii de 
biciclete şi trotinete electrice a 
căror vârstă este sub 16 ani”, 
precizează MAI.

Nerespectarea normelor pri-
vind circulaţia trotinetelor elec-
trice constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amenda prevă-
zută în clasa a III-a de sancţiuni, 
respectiv de la 6 la 8 punc-
te-amendă.
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Prietenii îmblăniți ai copiilor cu autism

• Economist
Cerințe:
- studii superioare de specialitate
- experiență în domeniu constituie avantaj
- bune cunoștințe de operare PC
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 
loc de muncă într-o locație nouă.
Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Gratuitatea studenţilor pe autobuze şi troleibuze 
îi costă pe clujeni 3 milioane de euro 

„Pata” de rușine 
de pe obrazul Clujului 
Clujul, pe lista stânjenitoare a măsurilor fasciste
„Oraşul Comoară” al României – este şi locul care ţine o comunitate de romi în ghetoul de la 
Pata Rât. „Primăria a procedat corect în 2010, având în vedere îmbunătăţirea situaţiei lor”, 
declara primarul Emil Boc în 2014. Doar că, de atunci, situația romilor nu s-a schimbat.
Tot Cluj-Napoca este şi orașul în care miliţii civile „vânează cerşetorii prin autobuze”. Pagina 9

Relaţia dintre copii şi animale este specială. În Cluj, trei labradori lucrează „cu nomă întreagă” 
într-un centru pentru copii cu autism şi îi ajută pe micii pacienţi să... vorbească. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Hoţul din Piaţa Muzeului, 
reţinut de poliţiştii clujeni
Poliţiștii au identifi cat și reţinut pentru 24 de 
ore un bărbat bănuit de comiterea mai mul-
tor furturi. Conform probatoriului adminis-
trat, la data de 5 ianuarie, în jurul orei 
20:00, cel în cauză, un bărbat în vârstă de 
50 de ani, din Cluj-Napoca, afl ându-se în in-
cinta unui restaurant din Piaţa Muzeului, ar 
fi  profi tat de neatenţia persoanei vătămate 
și i-ar fi  sustras acesteia un portmoneu din 
buzunarul hainei care era așezată pe spăta-
rul scaunului. Astfel, i-a cauzat acesteia un 
prejudiciu de peste 3.000 de lei. În urma in-
vestigaţiilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul 
ar mai fi  comis trei furturi și în perioada 
15-22 noiembrie 2019, din imobile situate 
pe raza municipiului Cluj-Napoca, cauzând 
un prejudiciu de circa 300 de lei. În baza 
probatoriului administrat, poliţiștii l-au reţi-
nut pe bărbat pentru 24 de ore pentru comi-
terea infracţiunii de furt califi cat în formă 
continuată. În cursul zilei de miercuri, bărba-
tul a fost plasat sub control judiciar de către 
magistraţi. Individul intră în local, se așează 
la o masă alăturată și, pas cu pas, se apro-
pie cu scaunul de clujeanul păgubit, mimând 

că se dezbracă de geacă și furând portofelul 
din buzunarul paltonului.

Bărbat prins cu o armă 
letală în maşină
Poliţiștii clujeni au depistat în trafi c un băr-
bat care transporta cu autoturismul o ar-
mă letală destinată vânătorii. Arma nu era 
înregistrată în evidenţele Poliţiei Române. 
Miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 14.20, 
poliţiștii au depistat și identifi cat în trafi c 
un bărbat, în vârstă de 36 de ani din mu-
nicipiul Cluj-Napoca, care transporta cu au-
toturismul o armă letală destinată vânăto-
rii, din categoria celor supuse autorizării, 
și cartușe cu alice. Acesta a fost depistat în 
timp ce se deplasa pe strada Clujului, din 
municipiul Gherla. „În urma verifi cărilor 
efectuate, a rezultat faptul că bărbatul nu 
deţinea autorizaţie de a purta și a folosi 
arme și nici nu a putut justifi ca provenien-
ţa armei, aceasta nefi ind înregistrată în 
evidenţele Poliţiei Române. În cauză se 
efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de deţinere de armă letală din 
categoria celor supuse autorizării, fără 
drept”, transmite IPJ Cluj.

Accident mortal în Turda! 

O bătrână de 73 de ani a fost lovită mortal 
în timp ce traversa strada în mod neregula-
mentar. Potrivit IPJ Cluj, accidentul rutier s-a 
produs miercuri, în jurul orei 10:45, pe 
Calea Victoriei, din municipiul Turda. 
Conform primelor informații, o femeie de 73 
de ani, din Turda, s-ar fi  angajat în traversa-
rea neregulamentară a străzii. Bătrâna a fost 
accidentată de un autovehicul condus de un 
bărbat de 30 de ani, tot din Turda. Din păca-
te, în urma leziunilor suferite, femeia a dece-
dat. Șoferul a fost testat cu aparatul etilo-
test, rezultatul fi ind negativ.

Pe scurt

Ioan Chirilă, preşedintele 
senatului UBB, şi-a depus 
ofi cial candidatura pentru 
ocuparea poziţiei de rector 
al Universităţii. Alegerile 
vor avea loc pe 3 martie, iar 
candidaturile se pot depune 
până în 31 ianuarie.

„Am răspuns unei aşteptări 
pe care o aveam în primul rând 
eu de la mine. Ea este, totoda-
tă, şi o aşteptare pe care o au 
de la mine colaboratorii, prie-
tenii, colegii, un număr semni-
fi cativ de membri ai comuni-
tăţii noastre universitare. Am 
răspuns acestor aşteptări înscri-
indu-mă în mod ofi cial în com-
petiţia pentru ocuparea poziţi-
ei de rector. În urmă cu o săp-
tămână, mai exact în ziua de 
7 ianuarie, mi-am depus ofi ci-
al candidatura pentru ocupa-
rea poziţiei de rector al Univer-
sităţii Babeş-Bolyai, cu toate în-
scrisurile cerute de un aseme-
nea demers (...) În acest mo-
ment nu o schimbare de para-
digmă mi se pare importantă, 
ci asumarea responsabilităţii de 
a fi  rectorul celei mai impor-
tante universităţi din România”, 
a spus Ioan Chirilă, într-un in-
terviu pentru blogul profesoru-
lui Sandu Frunză.

Întrebat ce aşteptări are şi 
care ar fi  profi lul alegătoru-
lui, Chirilă a replicat: „Îmi ex-
prim speranţa şi credinţa că 
un număr sufi cient de mare 
de persoane se vor gândi, cu 
profesionalism şi încredere, la 
ceea ce vom construi împre-
ună în următorii 4 ani şi îmi 
vor oferi sprijinul necesar pen-
tru a ocupa funcţia de Rector 
al Universităţii Babeş-Bolyai. 
Mă aştept ca majoritatea co-
legilor din universitate să fi e 
alături de mine în acest efort 
de construcţie instituţională”.

În octombrie 2019, psiho-
logul şi prorectorul UBB Da-
niel David a anunţat că va 
candida la funcţia de rector.

„Pentru mine a fi  rectorul 
UBB nu este o miză de carieră, 
ci o oportunitate de a servi o u-
niversitate/comunitate cu un 
trecut fabulos, cu un prezent di-
namic şi cu un potenţial mare 
de exprimat în viitor“, scrie Da-
niel David, pe blogul său.

Acesta precizează că nu 
vrea să ducă “lupte şi cam-

panii la limită“, ci “sper la o 
susţinere şi o acceptare lar-
gă din partea comunităţii UBB 
(colegi şi studenţi). Simt că 
UBB are un potenţial extra-
ordinar care aşteaptă să se 
exprime, dar că numai cu o 
astfel de susţinere largă pu-
tem face acest lucru; altfel, 
poziţia de rector devine mai 
mult o galonare personală, 
iar eu am fost mereu alergic 
la concentrarea puterii şi la 
măriri instituţionale“.

„Toţi rectorii UBB de du-
pă 1989 au avut un profi l aca-
demic care a combinat obli-
gatoriu componenta ştiinţifi -
că cu cea cultural-umanistă, 
sigur, la unii dominând com-
ponenta ştiinţifi că (Ionel Hai-
duc), iar la ceilalţi compo-
nenta cultural-umanistă, fă-
ră însă ca una să lipsească. 
Profi lul meu academic, deşi 
are o componentă puternică 
cultural-umanistă/socială prin 
formarea de bază (venind 
dinspre psihologie), înclină 
totuşi spre profi lul ştiinţifi c, 
bazat pe o specializare în psi-
hologie clinică/experimenta-
lă. De aceea este important 
pentru mine să pot transmi-
te colegilor că înţeleg, res-
pect şi susţin specifi cul tutu-
ror domeniilor academice din 
UBB şi că multiculturalitatea 
UBB nu este de negociat“, 
afi rmă David.

În iunie 2019, cadrele di-
dactice şi cercetătorii Uni-
versităţii Babeş-Bolyai şi-au 
exprimat în cadrul unui re-
ferendum, opţiunea privind 
modalitatea de alegere a vi-
itorului rector al instituţiei. 
Astfel, peste 87% dintre per-
soanele care s-au prezentat 
la vot au optat pentru alege-
rea viitorului rector prin vot 
direct, universal, în timp ce 
restul de aproximativ 12,4% 
s-au pronunţat pentru alege-
rea rectorului printr-un con-
curs public.

Alegerea viitorului rector 
al Universităţii Babeş-Bolyai 
va avea loc la începutul lunii 
martie 2020, când va înceta 
cel de-al doilea mandat al ac-
tualului rector, acad. prof. dr. 
Ioan-Aurel Pop, ales pentru 
prima dată la conducerea UBB 
în luna martie 2012.

Cine va conduce UBB? 
A fost depusă prima candidatură 
pentru funcţia de rector
Ioan Aurel Pop îşi va încheia în câteva săptămâni mandatul de rector 
al Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca

Ioan Chirilă, preşedintele senatului UBB,

IOAN CHIRILĂ | președintele Senatului UBB
 „Am ocupat de-a lungul carierei mele universitare mai 
multe poziții manageriale, care îmi dau posibilitatea 
de a pune experiența mea în slujba studenților, a cadrelor 
didactice, a cercetătorilor, a personalului administrativ sau 
auxiliar, a instituției noastre privită ca un întreg. Formarea 
mea spirituală, științifi că, didactică și administrativă îmi 
dă posibilitatea să pot realiza o construcție la nivelul 
întregului (...) De aceea, în proiectul managerial pe care 
l-am depus cu ocazia ofi cializării candidaturii mele, am 
expus ideea de Unitate-Bunătate-Bunăstare, pe care 
o asociez cu atașamentul față de valorile educaționale, 
multiculturale, științifi ce, morale, spirituale și umane ale 
Universității Babeș-Bolyai.“
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Mai mulţi turişti au fost 
amendaţi în urma colabo-
rării dintre Administraţia 
Parcului Natural Apuseni 
şi Inspectoratele de 
Jandarmi din judeţele 
Alba, Bihor şi Cluj.

Jandarmii montani din 
mai multe judeţe au aplicat 
şase sancţiuni în valoare de 
5.500 de lei pentru turiştii 
care foloseau mijloace mo-
torizare în afara drumurilor 
publice pe supafraţa ariilor 
naturale protejate.

"Administraţia Parcului Na-
tural Apuseni, în colaborare 
cu Inspectoratele de Jandarmi 
Judeţean Alba, Bihor şi Cluj, 
desfăşoară acţiuni de infor-
mare/prevenire a persoanelor 
juridice/fi zice privind accesul 
cu mijloace motorizate în a-
fara drumurilor publice pe su-
prafaţa ariilor naturale prote-
jate administrate. Ca urmare 
a patrulelor din perioada 11-12 
ianuarie, în zonele Vârtop, re-

spectiv Răchiţele – Cascada 
Vălul Miresei au fost aplicate 
6 sancţiuni, iar totalul amen-
zilor aplicate a fost de 5500 
lei. Sancţiunile au fost aplica-
te persoanelor care nu au res-
pectat restricţiile legale pri-
vind accesul cu mijloace mo-
torizate în afara drumurilor 
publice pe suprafaţa ariilor 
naturale protejate, cu toate ca 
au fost informate in prealabil 
prin diferite mijloace cu pri-
vire la obligaţia respectării 
acestor restricţii. Dacă sunteţi 
interesaţi de protejarea Parcu-
lui Natural Apuseni şi a arii-
lor naturale protejate cu care 

se suprapune si sunteti mar-
torii unor activitati desfăşu-
rate pe suprafaţa acestora ca-
re contravin normelor legale, 
apreciem si suntem recunos-
catori oricarei persoane care 
ne poate oferi informatii rele-
vante in timp util pentru sto-
parea sau prevenirea unor ast-
fel de fapte. Aceste informa-
tii pot fi  oferite utilizand da-
tele noastre de contact.Admi-
nistraţia Parcului Natural Apu-
seni încurajează şi sprijina tu-
rismul responsabil şi dezvol-
tarea durabilă a comunităţi-
lor locale", a transmis Romsil-
va-Parcul Natural Apuseni.

Turişti amendaţi la Răchiţele 
pentru utilizarea de ATV-uri

Cu data de 1 martie 2020, 
Primăria propune un nou 
regulament de acordare a 
facilităţilor la transportul 
public în comun pentru 
studenţii, masteranzii şi 
doctoranzii de la cursurile 
de zi, posesori ai unuia 
din cele şase carduri spe-
ciale: Studcard, ISIC 
Student, Euro;26 Student, 
OMNIPASS, A Card/A 
Kártia şi City Card Student

„Pentru anul 2020, se apro-
bă abonamente de tip card de 
120 de călătorii/lună, care vor 
fi  valabile începând cu data 
de 1 martie”, se arată în pro-
iectul de hotărâre.

„Cluj-Napoca este un oraş 
universitar important în care 
studiază aproximativ 100.000 
de studenţi, masteranzi şi doc-
toranzi. Posesorii acestor car-
duri benefi ciază de unele fa-
cilităţi cum ar fi  intrarea la 
spectacole de opera şi teatru, 
la muzee, precum şi de gra-
tuităţi pe mijloacele de trans-
port în comun. Acordarea în 
continuare a acestor facilităţi 
şi în mod particular a gratui-
tăţii la transportul în comun 
ar constitui o formă de spri-
jin pentru familiile tinerilor 
afl aţi la studii, iar efectele so-
ciale ar fi  benefi ce”, transmi-
te municipalitatea.

Compania de Transport 
Public Cluj-Napoca SA a co-
municat necesarul estimat 
pentru transportul studenţi-

lor pe întreg anul 2020, şi 
anume 13.171.550 lei, cât şi 
costul unui abonament, în 
valoare de 35 lei/abonament 
lunar, atât pentru abonamen-
tele gratuite, cât şi pentru ce-
le cu reducere.

Ca urmare a estimării cos-
tului pentru transportul stu-
denţilor în primele două luni 
ale anului 2020, pe care Com-
pania de Transport Public 
Cluj-Napoca l-a comunicat Pri-
măriei pentru perioada 1 ia-
nuarie-29 februarie 2020, s-a 
alocat suma de 2.285.500 lei 
de la bugetul local, diferenţa 
care rezultă pentru perioada 
1 martie-31 decembrie 2020 
este de 10.886.050 lei.

CTP Cluj-Napoca a propus 
Primăriei abonamente-card de 
120 de călătorii/lună cu redu-
cere 50% din bugetul local şi 
50% suportat de către studenţi, 
respectiv abonamente gratui-
te-carduri de 120 de călătorii/
lună cu reducere 50% din bu-
getul local şi 50% suportat de 
instituţia de învăţământ supe-
rior. Referitor la titlurile tarifa-
re, se precizează faptul că o 
călătorie este valabilă o oră de 
la validare, indiferent de nu-
mărul de mijloace de transport 
utilizate între prima şi ultima 
validare. Titlurile de călătorie 
rămase neutilizate la fi nalul 
lunii nu vor fi  reportate în lu-
na următoare.

„La transportul studenţi-
lor posesori ale celor şase 
carduri nebancare s-a obser-
vat o tendinţă de creştere a 
numărului de abonamente 
de la an la an, ceea ce indi-
că o creştere a atractivităţii 
în rândul studenţilor a aces-
tui tip de transport (…) În-
cepând cu luna mai 2019 s-a 
trecut la eliberarea de carduri 
în sistem ticketing pentru toţi 
studenţii. Abonamentul se în-
carca o singură data, are va-
labilitate pe perioada anului 
universitar, iar studenţii nu 
sunt nevoiţi să se prezinte lu-
nar, ca şi în cazul abonamen-
telor pe hârtie, să îşi ridice 
legitimaţiile de transport de 

la chioşcurile de abonamen-
te. În urma estimărilor noas-
tre, pentru anul 2020 am ajuns 
la un număr de 338.250 de 
abonamente lunare gratuite 
şi un număr de 38.080 abo-
namente lunare cu reducere. 
Abonamentul gratuit pentru 
student se ridică la 70 de lei, 
din care 35 de lei este supor-
tat de la bugetul local şi 35 
de lei de la instituţia de în-
văţământ”, transmit repre-
zentanţii CTP Cluj-Napoca.

Încărcarea abonamente-
lor pe cardurile de călătorie 
se face la unul dintre centre-
le de ticketing ale Compani-
ei de Transport Public 
Cluj-Napoca SA în baza ur-
mătoarelor documente: car-
netul de student, vizat la zi, 
unul dintre cele şase carduri 
special, chitanţa emisă de 
către CTP Cluj-Napoca SA 
pentru plata contravalorii de 
50% din abonament pentru 
studenţii de la zi –taxă şi de 
la zi – buget cu vârsta mai 
mare de 26 de ani.

Noul regulament a fost pus 
în dezbatere publică până pe 
29 ianuarie. Persoanele intere-
sate pot trimite sesizările, ob-
servaţiile, punctele de vedere 
la adresa de email: consulta-
republica@primariaclujnapo-
ca.ro sau pot înregistra adre-
se scrise la Serviciul Centrul 
de Informare pentru Cetăţeni, 
strada Moţilor nr. 7 sau la ori-
ce primărie de cartier.

Gratuitatea studenţilor pe autobuze 
şi troleibuze îi costă pe clujeni 3 mil. € 
Clujenii plătesc 2,8 milioane de euro pentru ca studenţii să circule gratis pe mijloacele de transport 
în comun și în 2020. Din 1 martie, Primăria schimbă regulamentul de acordare a acestor facilități. 

Primăria va propune un nou regulament de acordare a facilităţilor la transportul public în comun pentru studenţi

*Cardurile emise 
studenților vor fi  nomi-
nale și netransmisibile
* Cheltuielile privind 
emiterea cardurilor și a 
altor cheltuieli aferente 
îi revin Companiei de 
Transport Public Cluj-
Napoca
* Costul primului card 
de călătorie va fi  supor-
tat de către Compania 
de Transport Public
* În cazul în care 
studenții, masteranzii și 
doctoranzii vor solicitat 
un alt card din anumite 
motive (furt, pierdere, 
distrugere), costul car-
dului va fi  suportat de 
către studen/maste-
rand/doctorand. În a-
ceste cazuri, cardul 
vechi va fi  blocat în sis-
temul de ticketing

Ce prevede noul 
regulament

SUBVENȚII

5
universități de stat 
au acordat gratuități 
la transport și pe 
perioada vacanței 
(UBB, UTCN, UMF, 
UAD și Academia 
de Muzică)

Mai multe asociaţii de romi 
din Transilvania vor 
să îl aducă pe primarul din 
Târgu-Mureş, Dorin Florea, 
în faţa unui stabor ţigănesc, 
care să îl judece pentru 
declaraţiile legate de anche-
tele sociale obligatorii.

Reprezentantul mai multor 
asociaţii ale romilor din Tran-
silvania, Aurel Pascu, a decla-
rat, miercuri, că va fi  întoc-
mită şi o scrisoare deschisă 
care va fi  adresată forurilor 
europene prin care se con-
damnă discriminarea romilor.

„Vrem să îl aducem pe pri-
marul din Târgu-Mureş, Do-
rin Florea, în faţa unui stabor 
ţigănesc, să îl judece pentru 
declaraţiile făcute despre an-
chetele sociale obligatorii în 
cazul femeilor rome care nasc 
mai mulţi copii, având în ve-
dere că, în judeţul Mureş, exis-
tă comunităţi rome care res-
pectă tradiţiile. Facem acest 
demers şi pentru că se presu-

pune că Dorin Florea face par-
te din etnia romă şi va trebui 
să dea socoteală, mai ales că 
a fost votat de romii din Târ-
gu-Mureş la alegeri, astfel că 
nu putea ajunge primar, 
într-un oraş unde sunt români, 
dar şi mulţi maghiari, fără vo-
turile noastre. De asemenea, 
vom întocmi o scrisoare des-
chisă pe care o vor adresa fo-
rurilor europene prin care con-
damnăm discriminarea romi-
lor”, a spus Pascu.

Acesta a susţinut că asoci-
aţiile romilor nu doresc să se 
ajungă la sterilizarea femeilor 
din cadrul etniei aşa cum s-a 
procedat în anii 1990.

Primarul din Târgu Mureş, 
Dorin Florea, a scris luni pe 
Facebook că populaţia trebu-
ie conştientizată că responsa-
bilitatea creşterii şi formării 
unui copil este uriaşă şi a pro-
pus introducerea unor anche-
te sociale obligatorii pentru cu-
plurile care vor să aibă copii.

Primarul din Târgu Mureş, 
adus în faţa unui stabor ţigănesc?
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Primarul Emil Boc 
a anunţat că anul aces-
ta vor fi finalizate 
4 parkinguri cu 1253 
locuri de parcare. Este 
vorba despre doua 
Parkinguri pe strada 
Primăverii, Parking 
Haşdeu şi Parking 
Mogoşoaia.

În bugetul municipiului 
Cluj-Napoca pentru anul 
2020 sunt prevăzute sume-
le necesare pentru finaliza-
rea a 4 parkinguri: Primă-
verii 8, Primăverii 20, Mo-
goşoaia 9 şi Haşdeu.

Potrivit unei postări pe 
pagina de facebook a pri-
marului Emil Boc, stadiul la 
fiecare dintre cele 4 
parking-uri este următorul:

¤ Parking Primăverii Nr. 20
Valoarea contractului de 

execuţie: 32.887.109,21 Lei 
(cu TVA)

Regim de înălţime: 
2S+P+4E/5E/6E parţial

Număr de locuri: 378
Termen f inal izare: 

22.07.2020
Stadiu fi zic: Realizat 60%
Suma necesară (rest de exe-

cutat): 13.400.000 Lei (cu 
TVA)

¤ Parking Haşdeu

Amplasament: complex stu-
denţesc „Haşdeu" – str. Păs-
torului nr. 67-69

Valoarea contractului de 
execuţie: 31.874.692,93 lei (cu 
TVA)

Regim de înălţime: 
S+2D+P+3E+T

Număr de locuri: 316 pen-
tru maşini

Termen f inal izare: 
02.09.2020

Stadiu fi zic: realizat 18,5%
Suma necesară (rest de exe-

cutat): 27.800.000 lei (cu TVA)
¤ Parking Primăverii nr.8
Valoarea contractului de 

execuţie: 27.855.232,26 lei (cu 
TVA)

Regim de Înălţime: 
2S+P+2E

Număr de locuri: 266

Termen f ina l izare : 
07.07.2020

Stadiu fi zic: realizat 37%
Suma necesară (rest de exe-

cutat): 17.667.165,85 lei (cu 
TVA)

Parking Mogoşoaia nr.9
Valoarea contractului de 

execuţie: 21.875.342,05 lei (cu 
TVA)

Regim de înălţime: 2S+P
Număr de locuri: 292
Termen fi nalizare contract: 

14.08.2020
Stadiu fi zic: realizat 41%
Suma necesară (rest de exe-

cutat): 12.500.000 lei (cu TVA)
„Pentru cel puţin încă două 

noi parkinguri se vor realiza în 
acest an achiziţiile publice pen-
tru proiectare şi execuţie”, a 
anunţat primarul Emil Boc.

Emil Boc: „4 parkinguri cu 1.253 locuri 
de parcare vor fi finalizate în 2020”

Deputatul independent 
de Cluj Adrian Dohotaru 
solicită, din nou, piste 
pentru biciclete de-a lun-
gul râului Someşul Mic.

Parlamentarul clujean afi r-
mă că, deşi administraţia lo-
cală se laudă că este oraşul 
cu cea mai mare calitate a 
vieţii din România, Cluj-Na-
poca rămâne în urma bănă-
ţenilor. O vizită la Timişoara 
arată, cel puţin din perspec-
tiva pistelor de biciclete pe 
malul râului Bega, o diferen-
ţă sesizabilă între „retorica 
administraţiei Boc” şi reali-
tăţile din Timişoara şi Cluj-Na-
poca, susţine Dohotaru.

Obiectivul deputatul inde-
pendent prevede, printre al-
tele, acces la spaţii verzi, 
transport nemotorizat şi ne-
poluant, respectiv piste pen-
tru biciclete. Acesta aminteş-
te de faptul că, dacă la Timi-
şoara există piste pe ambele 
maluri ale Begăi, în tot ora-
şul, fără a întâlni trafi cul au-
to – plus o pistă până la gra-
niţa cu Serbia, de 43 de km, 
la Cluj-Napoca există o sin-
gură pistă, de 1,2 km.

„Ce trebuie să facă Pri-
măria în parteneriat cu ce-
lelalte localităţi? Master Plan 

pentru amenajarea Someşu-
lui la nivel metropolitan în-
tre Gilău-Floreşti-Cluj-Apa-
hida şi apoi investiţii în a-
ceastă pistă de biciclete. Am 
pregătit terenul la Guvern 
prin negocierea accesului la 
marginea zonei protejată sa-
nitar dintre Cluj şi Floreşti, 
dar Guvernul PNL şi admi-
nistraţia PNL trebuie să vi-
nă în întâmpinarea acestor 
propuneri de a ne scoate din 
traficul auto cu alocări bu-
getare corespunzătoare”, se 
arată într-un mesaj al par-
lamentarului clujean.

Reamintim că la propune-
rea deputatului independent 
Adrian Dohotaru, Ludovic Or-
ban, noul premier al Români-

ei, s-a angajat să realizeze o 
legătură ciclistă şi pietonală 
între comuna Floreşti şi mu-
nicipiul Cluj-Napoca.

Adrian Dohotaru estimea-
ză că circa 10% din nave-
tiştii spre Cluj-Napoca ar 
putea folosi o astfel de pis-
tă în primii ani, după care 
procentul poate să crească, 
la fel cum s-a întâmplat în 
alte ţări europene care au 
creat infrastructură alterna-
tivă la traficul auto. Ruta 
Floreşti – Cluj-Napoca are 
un trafic la fel de aglomerat 
ca Otopeni – Bucureşti, deci 
e o problemă care afectea-
ză multă lume stresată de 
timpul petrecut în traficul 
auto, avertizează deputatul.

Cluj-Napoca, „bătută măr” de Timişoara 
la capitolul piste pentru biciclete

Ministrul Transporturilor, 
Lucian Bode, a făcut, 
vineri, o vizită pe şantie-
rele nefi nalizate ale 
Autostrăzii Sebeş-Turda, 
care ar fi  trebui 
să fi e deja funcţionale.

Cei doi au discutat cu an-
treprenorii, subcontractorii 
şi furnizorii celor două lo-
turi afl ate încă în stadiu de 
construcţie. Cu părere de rău, 
reprezentanţii Asociaţiei Pro 
Infrastructură (API) admit 
că atitudinea noului minis-
tru „este similară cu cea a 
predecesorului său”, Răzvan 
Cuc. Lucian Bode afi rmă că 
„statul român este un parte-
ner serios care se achită de 
toate responsabilităţile”.

Plăţile sunt la zi, reven-
dicările constructorilor sunt 
în analiză (de ani de zile) 
sau nu pot fi plătite din di-
verse motive legislative. Vi-
novaţii par a fi doar antre-
prenorii care nu lucrează şi 
nu îşi plătesc subcontracto-
rii?, se întreabă ONG-ul pen-
tru inrastructură, care criti-
că aspru, din nou, implica-
rea Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructu-
rii Rutiere (CNAIR).

„Am vorbit în repetate 
rânduri despre incompeten-
ţa şi lipsa de profesionalism 
din partea statului român 
care s-au translatat treptat 
şi spre companiile private. 
Un principiu fundamental 
în economie este acela că, 
dacă nu eşti plătit de client, 
nu poţi munci în parametri 

normali. Vorbim de diferen-
ţe între stadiul fizic şi cel 
financiar ce trebuie plătite 
de CNAIR pe cele două tron-
soane de ordinul zecilor de 
milioane de lei”, se arată 
într-un mesaj al Asociaţiei.

Astel, scuzele CNAIR, că 
„nu s-au primit toate docu-
mentele”, că „trebuie o re-

laţie mai strânsă cu ingine-
rul”, că „decizia DAB din 
2017 nu este încă definiti-
vă”, că „propunerea de mo-
dificare din iunie 2019 în-
că este în analiză”, sunt 
doar praf în ochi, o mască 
pusă în faţa incompetenţei 
şi lipsei de asumare, aver-
tizează API.

Oglinda unui „stat 
corupt şi iresponsabil”

„Să nu uităm că, în 2019, 
la 5 ani de la debutul lucră-
rilor, «s-a descoperit» o groa-
pă de gunoi pe o bretea a 
nodului rutier Alba Iulia Sud 
pe care abia acum CNAIR 
anunţă că o va soluţiona. 
Oare de ce Aktor şi Pizza-
rotti au un portofoliu de lu-
crări spectaculoase în alte 
state, iar în România tără-
gănează cu anii bucăţi de 
autostradă relativ simple, 
ducând la faliment subcon-
tractori locali? Pentru că pot 
şi li se permite. Pentru că 
sunt imaginea în oglindă a 
unui stat corupt, prost şi 
iresponsabil, incapabil să 
gestioneze investiţii de mi-
liarde de euro”, acuză Aso-
ciaţia Pro Infrastructură.

De altfel, potrivit surselor 
API, mandatul directorului 
general al CNAIR, Sorin Scar-
lat, a fost prelungit cu încă 4 
luni, deşi premierul Ludovic 
Orban anunţa, în noiembrie 
2019, că persoanele incom-
petente de la conducerea com-
paniilor de stat vor fi  înlocu-
ite cu profesionişti prin con-

cursuri transparente, dând 
exemplu chiar managemen-
tul dezastruos de la CNAIR.

„În cele 6 luni de mandat, 
Sorin Scarlat s-a integrat per-
fect în tabloul general din ul-
timii ani de la CNAIR. Lipsit 
de coloană vertebrală în faţa 
politicului, dar şi de o viziu-
ne şi o strategie competentă 
prin care să reformeze CNA-
IR, directorul Scarlat a păs-
torit acelaşi dezastru privind 
licitaţiile proiectelor noi, ma-
nagementul celor în execuţie 
sau măsurile privind siguran-
ţa rutieră pe şoselele afl ate 
în exploatare”, critică API.

Punctul culminant din 
mandatul lui Scarlat a fost 
rezilierea la 99% a lotului 3 
din A1 Lugoj-Deva şi menţi-
nerea închisă a autostrăzii 
perfect funcţionale timp de 4 
luni, până când „adevărul şi 
bunul simţ au fost mult prea 
evidente pentru a mai putea 
fi  ignorate”. În acest context, 
API le cere premierului Or-
ban şi ministrului Bode să 
accelereze reformele promi-
se şi să acţioneze mult mai 
ferm în direcţia reconstruirii 
administraţiei cu atribuţii în 
infrastructura de transport.

Plimbările miniştrilor pe şantierul Autostrăzii 
Sebeş-Turda tulbură apele: „Praf în ochi!”
Pe lotul 1 (17 km de la Sebeş la Sântimbru), gradul de realizare fizică este de 82,6%, iar pe lotul 2 
(de la Sântimbru la Aiud) stadiul fizic abia a ajuns la de 61,50%

Miniștrii sunt nemulțumiți de cum merg lucrările pentru Autostrada Sebeș-Turda
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Zeci de kilograme de şer-
veţele umede au fost scoa-
se din canalizarea 
de pe strada Eroilor, 
numărul 22, din Floreşti.

Echipele de muncitori de 
la Compania de Apă „Someş” 
Cluj au scos şerveţelele ume-
de din canalizare în 14 ianu-
arie, direct din staţia de pom-
pare, în urma reclamaţiilor ve-
nite de la locuitorii din zonă. 
Reprezentanţii companiei spun 
că în Floreşti întâmpină în ge-
neral probleme din cauza oa-
menilor care aruncă diverse 
obiecte în vasul de WC.

„Din punct de vedere al uti-
lizării corecte a canalizării de 
către clienţii noştri, în zona re-
spectivă din Floreşti este o si-
tuaţie specială. Aruncă în toa-
letă obiecte care nu au ce cău-
ta în sistemul de canalizare. 
Haine, obiecte, sticle, jucării. 
Noi derulăm din 2012 o cam-
panie de conştientizare privind 
regulile de utilizare corectă a 
canalizării, dar nu pare să ai-
bă foarte mare efect această 
campanie, mai ales în Floreşti. 
Partea cea mai proastă nu este 
că avem noi de lucru, dar tot 
clienţii sunt cei care suferă. Da-
că ei aruncă, se înfundă cana-
lizarea şi tot ei au de suferit 

când canalizarea refulează. U-
nele obiecte par a fi  aruncate 
intenţionat ca să blocheze ca-
nalizarea, aşa cum a fost cazul 
unei anvelope de maşină. Ci-
neva a decupat exteriorul unei 
anvelope de maşină, a fost le-
gat cu o sfoară şi introdus în 
canalizare. Acolo sfoara a pu-
trezit, iar acel cauciuc compri-
mat s-a desfăcut şi a blocat toa-
tă canalizarea şi au avut de su-
ferit tot oamenii din zona re-
spectivă”, a declarat pentru Mo-
nitorul de Cluj Lucian Croitoru, 
purtător de cuvânt al Compa-
niei de Apă „Someş” Cluj.

Oamenii sunt sfătuiţi să nu 
mai arunce şerveţele umede, 
scutece sau ţesături direct în 
toaletă, pentru că acestea în-
fundă canalizarea.

De ce să nu aruncăm 
şerveţele umede 
în canalizare?

Şerveţele umede sunt în 
prezent unul dintre cei mai 
mari contribuitori la poluarea 
râurilor, devenind o alternati-
vă populară la hârtia igienică 
încă din anii 90.

Şerveţele umede sunt ma-
teriale neţesute lipite împreu-
nă folosind răşini, substanţe 
chimice şi presiune ridicată. 
Acest lucru le împiedică să se 
destrame uşor. De asemenea, 
sunt concepute pentru a rămâ-

ne umede şi, prin urmare, nu 
se dezintegrează la fel de uşor 
ca hârtia igienică în apă.

Şerveţele umede au o călă-
torie lungă dincolo de vasul de 
toaletă. Odată aruncate în va-
sul de WC, călătoresc prin scur-
gere, unde pot rămâne blocate 
în conducte imperfecte, care 
pot avea o formă neregulată 
sau mici picături de ciment. 
Uneori se eliberează fără inter-
venţie, alteori ori se acumulea-
ză, provocând un blocaj.

Şerveţelele 
umede poluează

Pe lângă blocarea canali-
zărilor care şi aşa nu mai fac 
faţă din cauza numărului ma-
re de oameni, de multe ori 
şerveţelele umede ajung în râ-
uri. Odată ajunse în natură, 
se pot forma movile de şerve-
ţele umede la care se adaugă, 
de asemenea, şi alte gunoaie. 

Floreştenii consideră WC-ul un coş de gunoi
Mii de şerveţele umede au fost aruncate în toaletele din Floreşti

Ameninţaţi de haosul 
imobiliar şi ambuteiaje 
îngrozitoare şi pentru 
a nu avea soarta 
Floreştiului, administraţia 
din Apahida a luat deci-
zia de a lărgi câteva străzi 
şi de a nu permite con-
strucţia de blocuri mai 
înalte de 5 etaje.

Grigore Fati, primarul co-
munei Apahida, a declarat 
că mai multe străzi din cen-
trul comunei Apahida se vor 
lărgi, iar pentru desconges-
tionarea trafi cului au înce-
put lucrările la cea de-a do-
ua bandă la podul Dezmiru-
lui. Mai mult, administraţia 
locală nu va permite con-
strucţia de blocuri cu mai 
mult de 5 etaje.

Fati recunoaşte că toate a-
ceste măsuri sunt „baloane 
de oxigen”, iar singura măsu-
ră care va duce la rezolvarea 
problemei trafi cului va fi  cen-
tura metropolitană.

„La Apahida avem aproa-
pe gata studiul de fezabilita-
te pentru modernizarea tra-
mei stradale. În zona centra-
lă vrem să mai lărgim un pic 
străzile, să modernizăm tro-
tuarele, să amenajăm, acolo 
unde strada permite, zone ver-
zi şi va arăta altfel. Mă refer 

aici la străzile Republicii, De-
cebal, Avram Iancu.

Avem canalizare, am schim-
bat în urmă cu 4-5 ani con-
ductele de apă şi nu ar mai fi  
alte probleme, putem amena-
ja aşa cum trebuie să facem 
o zonă frumoasă”, a spus Fati, 
miercuri, la un post de radio.

Fără blocuri de 10 etaje

Dacă la Cluj-Napoca inves-
titorii au intenţia să constru-
iască blocuri de 25 de etaje 
(Calea Floreşti) sau 40 de eta-

je (zona Cora), în Apahida 
există restricţii drastice.

„Apahida are mai multe 
constrângeri în ceea ce priveş-
te dezvoltarea pe verticală. Do-
uă sunt date de restricţiile ve-
nite din partea Aeroportului 
Cluj-Napoca şi din partea ae-
roclubului Traian Dârjan. În 
Apahida nu prea avem zone 
unde să se poată construi mai 
mult de P+4 etaje. În noul 
PUG vom face o delimitare cla-
ră între zonele de blocuri, un-
de se pot construi blocuri, şi 

zonele unde se pot construi 
până la P+2 etaje. Nu este ce-
ea ce vrea fi ecare cetăţean şi 
nici ceea ce vreau eu pentru 
că avem aceste constrângeri. 
Noi încercăm să ţinem con-
strucţiile la P+4, P+5 maxim. 
Avem o singură tentativă, pen-
tru că nu avem un PUZ, în zo-
na centrală din Apahida un in-
vestitor a vrut să construiască 
un bloc de 10 etaje, apoi a re-
venit la 7 etaje. Eu i-am spus 
că dacă vrea să construiască 
rapid trebuie să meargă la P+5 

şi nu atât de vedere al înălţi-
mii, al numărului de aparta-
mente, cât din punct de vede-
re al trafi cului avem constrân-
geri. Pentru că în PUG-ul nou, 
noi acordăm o mare importan-
tă căilor de comunicaţii. Va 
produce multe neplăceri. Pe 
lângă cele două benzi de cen-
tură care sunt prinse la proiec-
tul comun (n. red. centura me-
tropolitană), noi avem mai 
multe căi de comunicaţii. Se 
va fi naliza şi cea de-a doua 
bandă la podul Dezmirului, se 
va mai descongestiona puţin 
trafi cul, au început deja lucră-
rile, dar e doar un balon de 
oxigen, nu e rezolvarea situa-
ţiei. Situaţia se va realiza cu 
cele două benzi la centura me-
tropolitană”, a mai spus pri-
marul din Apahida.

Planuri mari: 
toate străzile asfaltate

Pentru 2020, conducerea 
Primăriei Apahida speră ca pe 
toate străzile să existe cana-
lizare şi asfalt.

„La nivelul lui 2012 aveam 
undeva la 6 kilometri de dru-
muri şi străzi asfaltate. În mo-
mentul de faţă ajungem la 60 
de kilometri executaţi şi 5-6 ki-
lometri de canalizare. Cred că 
ne apropiem, după ce fi nali-

zăm lucrările la Pata, fără Câm-
peneşti, ajungem la 80 de kilo-
metri de reţele de canalizare. 
Au venit mulţi investitori, am 
fost în teren, am discutat cu ce-
tăţenii, nu putem să asfaltăm 
în câţiva ani toate străzile. Avem 
undeva la 170 de kilometri de 
drumuri şi străzi în comuna 
Apahida fără cele de câmp. 
Este mult de lucru. Pe Dez-
mir avem zona Trandafi rilor, 
Toamnei, lucrăm la canaliza-
re. Se lucrează la proiectare 
în momentul de faţă. Am pus 
canalizare mai puţin pe stră-
zile private. Am luat o decizie 
şi deja se pune în practică, aco-
lo unde avem pe drumul pu-
blic canalizare, degeaba doreş-
te să ridice casă cu fosă septi-
că, nu vom mai accepta decât 
cu branşare la canalizare. Este 
treaba investitorului imobiliar, 
a cetăţeanului care doreşte să-şi 
construiască casa. 

Nu vom mai da autoriza-
ţii cu fose septice. La Apahi-
da sperăm să încheiem cana-
lizarea pe toate străzile, avem 
probleme tehnice chiar la dru-
mul naţional, căutăm soluţii, 
dar în rest, aproape toate stră-
zile vor fi  canalizate şi asfal-
tate. Vrem să dăm în folosin-
ţă grădiniţa până în vară”, a 
conchis Fati.

Străzile din Apahida se lărgesc, 
iar blocurile vor avea maximum cinci etaje

Primarul comunei Apahida a declarat că mai multe străzi din centrul comunei Apahida se vor lărgi

Adrian BOTA
redactia@monitorulcj.ro

Cerinţele şi aşteptările cluje-
nilor cresc pe zi ce trece în 
ceea ce priveşte nivelul de 
trai din Cluj-Napoca. Fiind 
unul din cele mai dezvoltate 
oraşe din România, preţuri-
le şi nivelul de trai se consi-
deră ridicat, cel mai des dis-
cutat subiect este cel ce ţine 
de chiriile scumpe care 
practic consumă o mare 
parte din venituri.

Aşadar, pentru o analiză prag-
matică este important de evi-
denţiat faptul că România este 
un membru nou al Uniunii Eu-
ropene, ceea ce înseamnă că aş-
teptările la un nivel dezvoltat 
similar cu cel din Germania sau 
Franţa sunt exagerate.

Care sunt preţurile şi cât 
de scumpă este viaţa la 
Cluj-Napoca faţă de Plovdiv, 
al doilea oraş din Bulgaria?

Potrivit site-ului numbeo.
com, consumul şi chiria în 
Cluj-Napoca sunt cu 11,43% 
mai mari decât în Plovdiv. Ast-
fel, preţurile la chirii în Cluj Na-
poca sunt cu 66,78% mai ma-
ri decât în Plovdiv (chiria unui 
apartament cu 2 camere în cen-
trul Clujului fi ind de 1.860 lei 
versus 1.152 lei). Preţul pe me-
tru pătrat pentru cumpărarea 
unui apartament în zona cen-
trală a oraşului se ridică 4,552 

lei în Plovdivo şi 9,108 lei în 
Cluj, diferenţa fi ind de 100%.

Mâncarea, mâncatul 
în oraş şi benzina, mai 
scumpe la Cluj-Napoca

Potrivit sursei citate, o ma-
să la restaurant costă cu 
9,50% mai mult decât în 
Plovdiv, pentru un litru de 
benzină la Cluj-Napoca se 
plăteşte 5,78 în Cluj faţă de 
5,52 în Plovdiv, diferenţa fi -
ind de 4,63%. Transportul în 

comun şi cartofi i sunt mai 
scumpe în oraşul de pe Someş 
faţă de oraşul din Bulgaria (un 
bilet de autobuz costă 2,44 lei 
în Plodviv şi 2,50 lei în Cluj-Na-
poca, un kilogram de mere 
ajunge la 4,28 lei în Plodviv 
faţă de 3,46 lei la Cluj-Napo-
ca, un litru de lapte costă 4,95 
lei în Plovdiv şi 4,68 lei în 
Cluj-Napoca, iar un kilogram 
de cartofi  costă 2,61 lei în 
Plovdiv şi 2,39 lei, în Cluj. O 
sticlă de vin ajunge la 24,43 
lei în Plovdiv, iar de la 

Cluj-Napoca o poţi cumpăra 
cu 20 de lei)

Bucureştiul depăşeşte 
Clujului

Bucureştiul rămâne, însă, 
la unele capitol, cel mai 
scump oraş, depăşind Clujul 
şi Plodinov.

Potrivit numbeo.com, pre-
ţurile pentru chirii sunt mai 
mari în Cluj-Napoca decât în 
Bucureşti cu 5,11%, preţurile 
restaurantelor din Cluj-Napo-
ca sunt cu 13,89% mai mici 
decât în Bucureşti, preţurile 
la Alimentaţie la Cluj-Napo-
ca sunt cu 5,60% mai mici 
decât la Bucureşti.

Puterea de cumpărare locală 
în Cluj-Napoca este cu 2,01% 
mai mare decât în Bucureşti, iar 
salariul mediu net lunar (după 
impozitare) 3,147 lei în Bucu-
reşti şi 3.073 lei în Cluj-Napoca.

De asemenea, preţurile de 
consum, inclusiv chiria în Bu-
cureşti sunt cu 16,39% mai 
mari decât în Plovdiv, preţuri-
le chiriilor din Bucureşti sunt 
cu 58,68% mai mari decât în 
Plovdiv, preţurile restaurante-
lor din Bucureşti sunt cu 
27,15% mai mari decât în 
Plovdiv, iar alimentele din Bu-
cureşti sunt cu 7,30% mai ma-
ri decât în Plovdiv. Salariul me-
diu net lunar (după impozita-
re) ajunge la 2,464 lei în Plovdiv 
şi 3,147 lei în Bucureşti.

Viaţa în Cluj, mai scumpă decât în Bulgaria

COSTURI

1.860
de lei costă chiria unui 
apartament cu 2 camere 
în centrul Clujului, 
pe când în Plovdiv 
costă doar 1.152 lei
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

Elevii de clasele a VII-a şi 
a XI-a vor susţine simula-
rea examenelor de Evaluare 
Naţională şi Bacalaureat 
2020, dar în luna mai, după 
elevii din clasele terminale.

După ce reprezentanţii pă-
rinţilor şi cei ai elevilor au 
anunţat că ofi cialii din Minis-
ter le-au comunicat renunţa-
rea la simulările pentru a VII-a 
şi a XI-a, Monica Anisie a 
spus că, pentru clasa a VII-a, 
specialiştii de la Centrul Na-
ţional de Evaluare şi Exami-
nare au folosit termenul de 
“pilotare” a unei noi struc-
turi de subiecte de examen.

„La clasa a VII-a vom da 
o simulare în luna mai, du-
pă ce publicăm noi modele 
de subiecte. Şi nu va fi  un 
singur model, ci 3 sau 5 mo-
dele. Le lăsăm timp profeso-
rilor o luna-două să lucreze 
cu elevii aceste modele şi du-
pă aceea pilotăm acele struc-
turi de subiecte, ca să vedem 
dacă au fost concepute co-
rect de membrii grupului de 

lucru de la Centrul Naţional 
de Evaluare şi Examinare”, a 
declarat Monica Anisie pen-
tru Edupedu.ro.

Ministrul Educaţiei a pre-
cizat că a decis decalarea si-
mulărilor la clasa a VII-a, fa-
ţă de cele susţinute de copiii 
afl aţi la fi nal de gimnaziu, 
pentru că aceşti elevi au în-
văţat de la clasa I şi până acum 
după o programă şcolară no-
uă, diferită de cea urmată de 
elevii din clasa a VIII-a.

„Nu am vrut să îi supu-
nem simulării atât de repe-
de, fără să vadă un model 
de subiect înainte, având în 
vedere că simulările vor fi 
în concordanţă cu noua pro-
gramă. Deci nu putem să 
dăm acelaşi model de su-
biect ca la clasa a VIII-a”, a 
afirmat ministrul Educaţiei, 
pentru Edupedu.ro.

„Deci nu se renunţă la si-
mulări, ci vor da un pic mai 
târziu”, a subliniat ofi cialul.

Simulare pentru elevii 
de clasele a VII-a şi a XI-a

Primăria municipiului 
Cluj-Napoca, în colabora-
re cu Compania de 
Transport Public (CTP) 
Cluj-Napoca, va extinde 
transportul şcolar dedicat 
elevilor clujeni.

Astfel, la solicitarea cetă-
ţenilor şi în urma procesu-
lui de bugetare participati-
vă, municipalitatea anunţă 
achiziţionarea a noi mijloa-
ce de transport pentru elevi. 
Proiectul presupune o aloca-
re fi nanciară bugetară în 2020 
de 4.800.000 lei, urmând a 
fi  supus dezbaterii publice 
după consultări cu şcolile 
clujene şi Inspectoratul Şco-
lar Judeţean Cluj.

Vă reamintim că programul 
„Autobuze şcolare dedicate 
pentru transportul elevilor” a 

fost propus şi votat de clujeni 
încă din cadrul procesului de 
bugetare participativă online 
desfăşurat de Primărie în 2017. 
Municipalitatea a implemen-
tat în primă fază propunerea 
ca proiect-pilot, programul fi -
ind apoi extins de la cinci la 
12 trasee şi mai multe şcoli 
din municipiu.

Ca urmare a răspunsului 
pozitiv din partea familiilor 
şi profesorilor, administraţia 
locală a sprijinit desfăşura-
rea programului şi prin Di-
recţia Poliţa Locală, astfel în-
cât elevii să fi e în siguranţă 
pe fi ecare traseu al autobu-
zelor şcolare, afi rmă prima-
rul municipiului Cluj-Napo-
ca, Emil Boc.

„Prin extinderea proiectu-
lui autobuzelor şcolare urmă-

rim creşterea calităţii actului 
educaţional, a siguranţei co-
piilor şi descongestionarea 
trafi cului în oraş. Proiectul 
va fi  implementat după adop-
tarea bugetului pentru anul 
2020”, a declarat edilul.

Primăria Cluj-Napoca îm-
preună cu Compania de 
Transport Public Cluj-Napo-
ca au extins la începutul a-
cestui an şcolar proiectul de 
la 5 la 12 trasee şi la mai 
multe şcoli din municipiu. 
De asemenea, având în ve-
dere faptul că două şcoli din 
zona centrală îşi desfăşoară 
temporar cursurile în altă lo-
caţie, au fost suplimentate 
staţiile de debarcare a elevi-
lor pentru traseele care asi-
gură transportul către aces-
te unităţi de învăţământ.

10 autobuze noi 
pentru şcolari
Primăria va extinde transportul dedicat elevilor



joi, 16 ianuarie 2020 | monitorulcj.ro SOCIAL 7

O fotografi e realizată în urmă cu câteva zile arată cum clujenii patinează pe Lacul Chios 
când acesta îngheaţă.
Ani la rând, fostul viceprimar Anna Horvath și primarul Emil Boc au vorbit despre amenaja-
rea unui patinoar pe Lacul Chios. Ambii spuneau că acesta este proiectul lor de sufl et.
Nu s-a făcut însă niciun patinoar, iar clujenilor nu le-a rămas decât să patineze iarna, când la-
cul se transforma în mod natural în patinoar.
Pe lacul din centrul orașului nu s-a făcut nicio modifi care, iar clujenii patinează acolo în continu-
are când apa îngheaţă. Chiar dacă există riscul să se crape gheaţa și să cadă în apă, tinerii 
spun că distracţia merită pentru că e gratis și au la dispoziţie o suprafaţă mult mai mare decât 
la patinoarul din Piaţa Unirii sau din unele centre comerciale, unde accesul se face contra cost.

FOTOGRAFIA ZILEI

Relaţia dintre copii şi ani-
male este una specială. Ce 
se ştie însă mai puţin des-
pre necuvântătoare este 
că îi pot ajuta pe cei mici 
să facă progrese mari, chiar 
şi atunci când suferă 
de tulburări ca autismul.

De exemplu, câinii pot fi  
special antrenaţi să iniţieze 
interacţiunea cu aceşti copii, 
iar principalul avantaj este că 
prezenţa lor îi motivează să 
socializeze, să înveţe lucruri 
noi şi să comunice.

În Cluj, trei labradori lu-
crează cu nomă întreagă 

într-un centru pentru copii 
cu autism şi îi ajută pe micii 
pacienţi să... vorbească.

Psihologul urmăreşte ca 
băieţelul să-şi însuşească anu-
mite deprinderi prin interac-
ţiunea cu câinele.

Maila face echipă cu Bru-
no, tot un labrador care îi 
ajută pe pacienţii ce suferă 
de depresii. Bess este vetera-
nul echipei. Liniştit şi ascul-
tător, el este „terapeutul” ce-
lor care suferă de fobii.

Dresajul poate dura între 
opt luni şi doi ani, dar nu o-
rice câine poate deveni tera-

peut. Trebuie să fi e blând şi 
prietenos cu copiii.

„Eu lucram foarte mult şi câi-
nii mei stăteau foarte mult timp 
acasă şi mă bucuram foarte mult 
de prezenţa lor, aşa că am zis 
că dacă eu muncesc aşa de mult, 
n-ar avea sens să se plictiseas-
că, aşa că să meargă şi ei la ser-
viciu”, a explicat George Moso-
ia, preşedintele asociaţiei Dog 
Assist, care se ocupă de cei trei 
labradori, potrivit observator.tv.

În fi ecare an, cei trei la-
bradori ajută în jur de 150 de 
copii să depăşească proble-
mele de vorbire.

În Cluj-Napoca, trei labradori 
sunt prietenii copiilor cu autism

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Miercuri s-au împlinit 170 
de ani de la naşterea 
Poetului Naţional 
şi la Cluj au fost organiza-
te mai multe evenimente 
pentru comemorarea 
lui Mihai Eminescu.

În faţa Teatrului Naţional din 
Cluj-Napoca, statuia lui Mihai 
Eminescu, cu umerii înzăpeziţi, 
e martoră la evenimentul care ar 
trebui să îl omagieze şi să săr-
bătorească Ziua Naţională a Cul-
turii Române. Sunt doar câteva 
zeci de persoane, pensionari şi 
elevi aduşi de către profesori.

O voce anostă, la un mi-
crofon, îi prezintă pe cei ca-
re depun coroane la baza sta-
tuii. Câţiva tineri cu obrajii 
roşii de frig cântă. Sunt ver-
suri ale Poetului Naţional.

Bătrânii, aşteptând cuminţi, 
în frig, pe trotuar, varsă ocazi-
onal câte o lacrimă, vorbesc în-
tre ei şi mai recită câte un vers 
din Eminescu. Puţin mai înco-
lo, copiii aduşi de profesori fă-
ră să li se explice, cel mai pro-
babil, ce se întâmplă, vorbesc, 
râd, se împing, se joacă. Ei nu 
ştiu de ce sunt acolo. Poate spe-
ră la o notă mai mare la limba 
şi literatura română.

Alţii şi-au pus airpodurile 
în urechi şi s-au desprins de 
ce se întâmplă în jurul lor.

Ceremonie pentru 
Mihai Eminescu

După ceremonie, clujenii au 
intrat în foaierul Teatrului Na-

ţional unde a avut loc un spec-
tacol liric. Înainte de spectacol, 
prezentatorul anost gesticula şi 
striga către „băieţii de la sunet” 
să pornească microfonul.

Artiştii Teatrului Naţional 
Cluj-Napoca au recitat ver-
suri din poemele lui Mihai 
Eminescu pe acorduri inter-
pretate de artiştii Operei Na-
ţionale Române.

Actorii invitaţi şi pianiş-
tii acompaniatori au părăsit, 
cu acest prilej, scena şi să-
lile de studiu pentru a învă-
lui foaierul Teatrului cu so-
norităţi lirice care au încân-
tat auzul clujenilor.

Aici s-a observat diferenţa. 
Elevii au făcut linişte, şi-au 

scos căştile din urechi şi au 
fost atenţi. În această situaţie, 
arta a salvat arta. Artiştii au 
reuşit să capteze atenţia elevi-
lor, să le transmită câte puţin 
din creaţia poetului Mihai Emi-
nescu, ceea ce discursuri plic-
tisitoare şi omagieri duse la 
extrem nu au reuşit să facă.

Discursuri fără sfârşit 
la Uniunea Scriitorilor

Nici la Uniunea Scriitorilor, 
fi liala Cluj, scriitorii clujeni nu 
au reuşit să organizeze un eve-
niment atractiv prin care să îl 
omagieze pe Mihai Eminescu. 
S-au ţinut discursuri lungi, plic-
tisitoare, unii pierzându-se în 
detalii inutile despre ei şi mun-

ca lor, în loc să se concentre-
ze pe ceea ce era important. 
Apoi, câţiva membri ai Uniu-
nii au recitat din propriile lor 
creaţii. Prea puţini au încân-
tat urechile celor prezenţi cu 
versuri ale Poetului Naţional.

Actori recitând în şcoli

Cei 12 actori ai Secţiei româ-
ne din cadrul Teatrului „Puck” 
au susţinut recitaluri de poezie 
şi proză din opera marelui po-
et în şcoli din Cluj-Napoca, Gher-
la, Dej, Turda şi Câmpia Turzii.

Recitalurile fac parte din 
seria de manifestări ,,Cultura 
ne uneşte – 170 de ani de la 
naşterea marelui poet naţio-
nal Mihai Eminescu”.

Eminescu, 170 de ani de la naştere
Pensionari şi elevi aduşi de profesori l-au omagiat pe poetul naţional

Miercuri s-au împlinit 170 de ani de la naşterea Poetului Naţional, Mihai Eminescu
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Şeful Executivului 
a luat decizia ca urmare 
a unei Note de informare 
a Corpului de control 
al prim-ministrului privind 
documentarea efectuată 
la Institutul de Investigare 
a Crimelor Comunismului 
şi Memoria Exilului 
Românesc.

Confl ict deschis la IICMER

În mai 2019, G4Media a re-
latat că există un confl ict în IIC-
MER între angajaţi şi directorul 
institutului, teologul Radu Pre-
da, acuzat că gestionează prost 
programele, banii şi resursele 
Institutului. Deşi a anunţat că 
pleacă de la conducerea Insti-
tutului, Radu Preda a fost nu-
mit pe 28 martie pentru un nou 
mandat de cinci ani de către 
premierul Viorica Dăncilă.

Nemulţumirile cercetători-
lor din subordinea lui Preda 
ţin de modul acestuia de a 
gestiona problemele instituţi-
ei şi de obiceiurile acestuia de 
a profi ta la maximum de be-
nefi ciile funcţiei de demnitar 
public. Potrivit unor controa-
le efectuate de Secretariatul 
General al Guvernului (SGG) 
şi de Curtea de Conturi în 
2017, la IICCMER s-au chel-
tuit importante sume de bani 
pentru „protocol” fără a se 
respecta normele în vigoare 
privind decontările.

Conform documentelor ve-
rifi cate de inspectorii statului, 
directorul institutului a decon-
tat inclusiv transportul la aero-
port când plecau din ţară, su-
me cuprinse între 20 şi 100 de 
lei, reprezentând facturi UBER 
sau bonuri de taxi.

Astfel, raportul SGG din au-
gust 2017 relevă faptul că la 
baza cheltuielilor de protocol 
stau documente justifi cative 
care „nu cuprind toate elemen-
tele legale, cum ar fi  semnă-

turile persoanelor participan-
te la protocol, precum şi neîn-
cadrarea în limitele mexime în 
cadrul cărora se pot aproba 
cheltuieli pentru acţiuni de 
protocol”. Astfel, aproape 
10.000 de lei s-au cheltuit pe 
mese de protocol, fără a exis-
ta un tabel nominal cu parti-
cipanţii la acţiune.

Nereguli din raport

Acelaşi raport mai arată că 
în trei ani, adică perioada supu-
să controlului, preşedintele IICC-
MER a făcut 30 de deplasări ex-
terne, o vizită de o săptămână 
în Statele Unite fi ind decontată 
fără memorandum. Faţă de acest 
ultim aspect, inspectorii SGG au 
remarcat că Radu Preda a ple-
cat în 2015 în SUA alături de alţi 
patru salariaţi ai institutului, iar 
doi dintre ei prelungit cu 5 zile 
şederea, pe motiv că urmează 
un stagiu de documentare la Bi-
blioteca Congresului, însă fără 
a avea un referat aprobat.

O altă neregulă descoperită 
în urma controlului este aceea 
că activitatea ştiinţifi că a insti-
tuţiei nu a fost validată, deoa-
rece Consiliul Ştiinţifi c nu s-a 
întrunit în ultimii 3 ani.

Alte nereguli descoperite de 
inspectorii SGG au vizat anga-
jarea fără licitaţie a unor avo-
caţi care să reprezinte interese-
le IICCMER, pentru care s-au 
plătit între 2000 şi 3000 de lei 
pe lună, dar şi cheltuieli privind 
servicii de editare opere de 
100.983 de lei în 2016, fără ”res-
pectarea conţinutului operaţiu-
nilor economice derulate”.

Un alt audit, din luna mai 
2017 al Curţii de Conturi, arată 
că ”în 2016, entitatea a a achi-
ziţionat bunuri şi servicii în su-
mă totală de 518.864 de lei, fă-
ră respectarea prevederilor le-
gislaţiei în vigoare, respectiv nu 
au fost efectuate prospectări ale 
pieţei în vederea selectării celei 
mai avantajoase oferte din punct 
de vedere economic”.

Situaţia tensionată de la 
IICCMER a fost alimentată 
şi de anunţul potrivit căru-
ia Radu Preda nu va mai 
candida pentru un al doilea 
mandat, după trei săptămâni 
acesta fiind numit reinves-
tit în funcţie pentru un nou 
mandat de cinci ani.

Teologul Radu Preda a fost 
dat afară din fruntea ICCMER
Radu Preda a fost demis de premierul Ludovic Orban în baza unui raport 
al Corpului de Control bazat pe delațiuni din interiorul instituției

Teologul Radu Preda, fostul președinte IICCMER

RADU PREDA | fost 
președinte IICCMER

„Premierul Orban 
a semnat decizia 
demiterii mele de la 
conducerea IICCMER. Nu 
doar că actul este ilegal, 
având mandat legal 
(protectiv, cum spun 
juriștii), dar este imoral. 
Presa a preluat, ticălos, 
acuzații care imi sunt 
aduse de un an de zile 
de un grupuscul de la 
institut si care nu s-au 
dovedit întemeiate până 
acum. Un clasic război 
pentru putere. Personal, 
am anunțat din vreme 
că, în ciuda primirii celui 
de al doilea mandat, 
am de gând să plec, dar 
lăsând instituția și mai 
ales tema pe mâini 
bune. Se pare că unii 
nu au mai avut răbdare. 
Una peste alta, cultura 
memoriei în România, 
la trei decenii de la 
căderea comunismului, 
este subminată de 
indivizi abulici, egolatari, 
răzbunatori, toxici, fără 
anvergură, capabili de 
trocuri politice imunde. 
Păcat! Nu, nu sunt trist. 
Mă bucur să fi u liber 
de angajamentele 
instituționale mai 
repede decât mă 
gândeam. Îngrijorarea 
este legată de chimia 
celor care, «victorioși», 
vor gestiona memoria 
dramatică a trecutului 
nostru recent”.
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Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:
• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Turda

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. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avan-
taj. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR INSTALAŢII TERMICE ŞI GAZ în Cluj_Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu sau școală de arte și meserii, specializarea petrol 
și gaze/ instalaţii, cu califi care de instalator în domeniul gazelor naturale. Experienţă mi-
nim 1 an în instalaţii. Permis de conducere ctg.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 15.02.2020, 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 dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de 

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

miterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. 

reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii supli-

mentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/

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

Consiliul Judeţean (CJ) 
Cluj a achiziţionat nouă noi 
echipamente şi aparaturi 
medicale ultraperformante.

Valoarea acestor dotări 
de ultimă generaţie este de 
500.000 de lei, potrivit unui 
comunicat remis de forul 
judeţean. Acestea au fost 
deja date în folosinţă în ca-
drul Institutului Oncologic 
„Prof. Dr. Ion Chiricuţă”, 
din Cluj-Napoca.

Banii special alocaţi în 
acest scop de CJ Cluj, din bu-

getul propriu al instituţiei, au 
fost folosiţi pentru achiziţio-
narea unei mese chirurgica-
le cu accesorii, a două micro-
toame, patru sisteme de trans-
port şi transfer pacienţi cu 
sistem rapid de curăţare, pre-
cum şi a două echipamente 
pentru blocul alimentar al u-
nităţii sanitare.

Reprezentanţii forului ju-
deţean consideră că impor-
tanţa noilor dotări este da-
tă de faptul că acestea vin 
în sprijinul direct al echipei 

medicale în procesul de di-
agnosticare şi tratare în con-
diţii optime a pacienţilor.

Vă reamintim că medicii 
români prezintă o statistică 
sumbră cu privire la numă-
rul de decedaţi doar din ca-
uza cancerului pulmonar. În 
România, 28 de oameni pi-
erd lupta cu această boală 
în fi ecare zi, iar speranţa de 
viaţă este redusă de cele mai 
multe ori, spun medicii, din 
cauza depistării bolii în fa-
ze prea avansate.

Aparatură nouă pentru pacienţii 
Spitalului de Oncologie

Oameni adunaţi în ghe-
touri, idei eugenice lega-
te de controlul naşteri-
lor sau grupări de miliţii 
patriotice care împart 
dreptatea cu pumnii: 
toate acestea devin 
o parte din ce în ce mai 
vizibilă a peisajului 
şi discursului politic 
al României, la început 
de 2020, scrie Digi24. 
Într-un sumar al măsuri-
lor şi declaraţiilor cu iz 
fascist întocmit de socio-
logul Gelu Duminică 
îşi face loc, din păcate, 
şi Clujul.

Citând Monitorul de Cluj, 
Digi24 aminteşte de romii 
evacuaţi forţat de pe strada 
Coastei, în 2010, de către 
Primăria municipiului 
Cluj-Napoca. În 2014, pri-
marul Emil Boc preciza că, 
în acest caz, nu fusese vor-
ba despre o evacuare forţa-
tă şi că „Primăria a proce-
dat corect în 2010, având în 
vedere în continuare îmbu-
nătăţirea situaţiei romilor 
care locuiesc în Pata Rât”.

Tot Cluj-Napoca este şi 
locul unde, de ceva vreme, 
înfloresc miliţii civile care 
„vânează cerşetorii prin au-
tobuzele eco” ale Primăriei, 
potrivit Digi24. Ca să fie ta-
câmul complet, şeful aces-

tei grupări se laudă, pe con-
tul său de Facebook, cu fap-
tul că e membru de onoare 
în „Asociaţia Naţională a 
Poliţiei” şi că e „voluntar al 
Primăriei Cluj-Napoca”. În 
acest caz, Boc a lăudat spi-
ritul civic al clujenilor, dar 
numai în condiţiile legii.

„Chestia asta vine la pa-
chet cu un tip de superio-

ritate pe care foarte mulţi 
dintre noi îl avem”, a punc-
tat sociologul Gelu Dumi-
nică. În ceea ce priveşte 
„miliţiile locale” care fac 
curăţenie prin mijloacele 
de transport în comun ale 
municipiului Cluj-Napoca, 
sociologul a precizat că 
„asta ţine de incapacita-
tea statului”.

„Vorbim de incapacitatea 
instituţiilor statului de a ofe-
ri siguranţă omului. Nu tre-
buie să ai miliţii civile. În-
să, primarului i-a fost mult 
mai simplu să zică foarte bi-
ne fac oamenii ăia, decât 
să-şi pună mizeria aia de 
poliţişti locali să facă ce ar 
fi trebuit să facă”, este de 
părere Gelu Duminică.

Clujul, pe lista stânjenitoare a măsurilor 
şi declaraţiilor de inspiraţie fascistă
Cluj-Napoca – „Oraşul Comoară” al României – este şi locul care ţine o comunitate de romi în ghetoul de la Pata Rât

Oameni adunaţi în ghetouri, idei eugenice legate de controlul naşterilor sau grupări de miliţii patriotice care împart 
dreptatea cu pumnii: toate acestea devin o parte din ce în ce mai vizibilă a peisajului şi discursului politic al României

– În 2011, la Baia Mare, primarul Cătălin Cherecheș a deve-
nit celebru după ce a construit un zid „Trump-style”, care ţi-
ne romii la distanţă de restul cetăţenilor urbei. Acuzat că a 
construit zidul respectiv ca să ascundă mizeria din zona po-
pulată în majoritate de romi, primarul băimărean a fost 
amendat de Consiliul de Combatere a Discriminării.
– În 2012, fostul senator PSD Dan Șova a fost acuzat de ne-
garea existenţei Holocaustului în România, după ce a decla-
rat că „pe teritoriul României niciun evreu nu a avut de su-
ferit și asta se datorează lui Antonescu” și că „la Pogromul 
din Iași au murit 24 de evrei”.
– În 2013, consilierul local PNL Alba, Rareș Buglea, a susţi-
nut public sterilizarea „în anumite condiţii” a femeilor ro-
me. Ca urmare a acestei declaraţii, el și-a anunţat, la scurt 
timp, demisia din funcţia de 
președinte al TNL Alba.
– În 2018, fostul premier Mihai 
Tudose (foto) s-a remarcat și el 
cu o declaraţie controversată, 
atunci când a pomenit despre 
posibilitatea spânzurării unor 
secui, în contextul semnării unei 
rezoluţii privind autonomia 
Ţinutului Secuiesc.
– În 2019, la Timișoara, prima-
rul Nicolae Robu, i-a făcut „pa-
raziţi” pe mai mulţi romi, în timpul unei vizite la locul unui 
incendiu în care a ars un imobil de locuinţe sociale. 
„Mergeţi la muncă, nu staţi ca niște paraziţi. Vedeţi cât sunt 
de mizerabii?”, le-a spus Nicolae Robu locuitorilor.
– În 2019, un lider local USR din Botoșani s-a remarcat prin 
intenţia sa de a scoate cu forţa romii din centrul orașului. 
„Oricât ne-ar costa, merită scoși romii din Centrul Vechi. 
Avem soluţii. Întâi trebuie curăţenie!”, a declarat vicepreșe-
dintele USR Botoșani, Adrian Hobijilă.
– În 2020, primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, a pro-
pus ca viitorii părinţi să facă copii în urma unei anchete so-
ciale care să ţină cont, printre altele, de „situaţia fi nanciară 
și de educaţie”. El a mai apreciat că „cei care nu îndeplinesc 
criteriile ar trebui să rămână fără copii”. „Târgu Mureș are 
cel mai mare număr de ţigani din România. Așa se numesc, 
să terminăm odată cu ipocrizia!”, a punctat Dorin Florea.

Lista deciziilor și declarațiilor extremiste
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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.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în Florești, 
zona VIVO (Polus), suprafaţa de 
50 mp, Informaţii suplimentare la 
telefon la 0775-139542. (12.14)
¤ Vând apartament cu o căma-
ră, supr. 41 mp, mobilat, utilat, 
bloc nou, cu lift, parcare proteja-
tă, zonă bunâ, str. Beiușului, 
ocupabil. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0747-417912. (2.7)
¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.
¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
et. 1, str. Teleorman, mobilat, uti-
lat, preţ 92.000 euro, negociabil. 
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 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, investi-
ţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Preţ 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.
¤ 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 comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând pământ, grădină 350 
mp, întabulat, îmrejmuit, cu 
pomi, la 70 km de oraș, șoseaua 
Cluj-Oradea, preţul pieţii. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (3.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului 
Măcicașu, com. Chinteni, cu 
toate utilităţile. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0734-777772.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.
¤ Vând teren Mărișel 12.200 mp, 
intravilan, zona de case, carte 
funciară, curent electric, apă, 
front 90 m la drumul principal. 
Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

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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ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, în supr. de 75 mp, centrală 
proprie, izolat termic, utilat com-
plet, cu parcare, pe termen lung, 
zona Gării. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (8.8)

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.
¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.
¤ 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. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ ANGAJĂM vânzătoare pentru 
VITRINĂ ASISTATĂ MEZELURI situ-
ată în incinta Magazinului Auchan 
– Iulius Mall. Program zilnic în 
schimburi, 1 zi lucrat/1 zi liberă. 
Salariu 2500 lei în mână. Infor-
maţii la 0740-232153. (2.3)
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.
¤ Caut de lucru 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 îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.
¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

SERVICII

¤ 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.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Transport moloz, debranșez 

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.
¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

ELECTRO
¤ 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, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813.

UZ CAZNIC
¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.
¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. 
Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.
¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0744-702473, după 
ora 12.
¤ 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.
¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-

re sunaţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0749-435564 
sau 0758-939822.
¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare 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.

¤ Desfi inţare gospodărie! 
Vând lucruri casnice, încălţă-
minte femei. Preţuri foarte bu-
ne. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

PIERDERI

¤ S.C. Hyper A&B declar pier-
dut și ca atare nul certifi catul 
constatator din 7.10.2009 eli-
berat ca urmare a declaraţiei 
nr. 104510 din 14.09.2009.
¤ VISCO OPTIM S.R.L., 
J12/4609/2019, C.U.I.: 
41974481, pierdut certifi cat 
constatator nr. 135245 din 
26.11.2019 la benefi ciar. Se de-
clară nul.

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

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

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

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de emitere a autorizatiei 
integrate de mediu

care va fi  depusa la Agentia pentru Protectia Mediului 
Cluj ( cu sediul in Cluj-Napoca , Calea Dorobantilor , nr. 99), 
de catre CONSILIUL JUDETEAN CLUJ , cu sediul in Calea 
Dorobantilor, nr. 106 , in scopul desfasurarii activitatii 
prevazuta in Anexa nr. 1 a Legii nr. 278 / 2013 privind 
emisiile industriale, in categoria :

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt defi nite la 
lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deseurilor, cu modifi carile si completarile 
ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau 
cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia 
depozitelor pentru deseuri inerte.

5.3. b) Valorifi carea sau o combinatie de valorifi care 
si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai 
mare de 75 de tone pe zi, ,

Solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu 
se refera la CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DESEURILOR CLUJ , unde s-au fi nalizat lucrarile la Celula de 
depozitare si racordul la utilitati, precum si cea mai mare 
parte din investitiile prevazute din zona administrativa si 
zona tehnica .

Informatiile privind impactul potential asupra mediului 
al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei 
integrata de mediu pot fi  consultate in timpul programului 
de lucru, la sediul A.P.M.Cluj , mun. Cluj-Napoca , Calea 
Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj .

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc 
in scris, la sediul APM Cluj sau electronic la adresa de e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro pana la data 07.02.2020.

ACORD DE MEDIU

ORAȘUL HUEDIN anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „ÎNFIINŢARE PISTA DE BICICLETE PE 
T R A S E U L  C Ă I I  F E R AT E  D E Z A F E C TAT E 
HUEDIN-SÂNCRAIU-CĂLĂŢELE“ propus a fi realizat în Orașul 
Huedin, Intravilan și Extravilan, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților,nr.99 în zilele de luni-joi între orele 09,00-
14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la Orașul Huedin 
cu sediul în Orașul Huedin, strada Horea, Nr.1, județul Cluj.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între 
orele 08.00-14.00 și vineri intre orele 8.00-12.00.

ANUNȚ

Comuna Mociu, titular al proiectului ”Înfi ințare sistem 
de distribuție gaze naturale în localitatea Mociu, Ghirișu 
Român, Turmași, Boteni, comuna Mociu, județul Cluj”, propus 
a fi  realizat în U.A.T. Mociu și U.A.T. Frata, anunță ublicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de căre 
APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Înfi inţare sistem 
de distribuţie gaze naturale în localitatea Mociu, Ghirişu 
Român, Turmaşi, Boteni, comuna Mociu, judeţul Cluj“, propus 
a fi  realizat în U.A.T. Mociu și U.A.T. Frata.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, în zilele de luni – joi între orele 9:00 
– 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00, precum și la 
următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Spitalul Municipal Gherla 
organizează concurs 

pentru ocuparea următorului post:
- 1 post vacant de infi rmieră pe durata nedeterminată 

iîn cadrul Secţiei Medicină Internă
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal 

Gherla, str.Horea nr.2, în data de 11.02.2020, ora 10,00 
– proba scrisă și în data de 13.02.2020, ora 10,00 – interviul 
și proba practică.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

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

everything sweeteverything sweet
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Calificare cu emoţii 
pentru handbaliste
Handbalistele de la 
Universitatea Cluj s-au califi cat 
în optimile de fi nală ale Cupei 
României la handbal feminin 
după un succes cu 32-29 în faţa 
celor de la Neptun Constanţa.
Cele două formaţii au mers cap 
la cap pe toată durata jocului, 
iar elevele antrenate de Alin 
Bondar au reușit să se desprin-
dă doar în ultimele două minu-
te ale partidei.

Transfer U-21 
la CFR Cluj
Cristian Paleoca, 20 de ani, a 
fost transferat de la divizionara 
terţă Sticla Arieșul Turda. 
Anunţul a fost făcut pe pagina 
de Facebook a grupării din 
Turda, nefi ind însă confi rmat și 
de gruparea feroviară, cel puţin 
până în acest moment.
„Cristian Paleoca a jucat la 
Sticla Arieșul Turda, încă din 
Liga 4, contribuind la promova-
rea echipei în Liga 3, deși era la 
vârsta junioratului. Clubul îi 
urează mult succes la noua 
echipă și în cariera sa de fotba-
list!”, se arată într-un mesaj al 
celor de la Sticla Arieșul.
Paleoca, născut în 1999, este 
un fotbalist eligibil pentru regu-
la U21, fi ind dorit în trecut și 
de Hermannstadt sau FC 
Botoșani. În acest moment, fot-
baliștii sub 21 de ani pe care se 
bazează Dan Petrescu sunt 
Claudiu Petrila (19 ani), Cătălin 
Itu (20 de ani), Alexandru 
Pașcanu (21 de ani) și Valentin 
Costache (21 de ani).

Bronz la Jocurile 
Olimpice de Iarnă 
pentru Tineret
Delegaţia României a obţinut 
prima medalie la Jocurile 
Olimpice de Iarnă pentru 
Tineret de la Lausanne, după 
ce Ramona Ionel a terminat 
pe locul 3 la patinaj viteză, 
echipe mixte.
Românca a concurat alături de 
rusoaica Sorokoletova, ameri-
canul Tablon și fi nlandezul 
Suomalaine. România este re-
prezentată la Jocurile Olimpice 
de Iarnă pentru Tineret de la 
Lausanne de 35 de sportivi, ca-
re vor concura la zece discipli-
ne, din cele 16 existente în pro-
gramul competiţiei.

Ana Maria Popescu, 
lider mondial 
la spadă

Ana Maria Popescu a revenit în 
fruntea clasamentului mondial 
al probei de spadă, după locul 
doi obţinut în fi nala Cupei 
Mondiale de la Havana, infor-
mează CSA Steaua.
Campioana română a adunat 
176.000 de puncte și a depă-
șit-o pe chinezoaica Lin Sheng 
(161.000 puncte).
Campioana olimpică Ana Maria 
Popescu a cucerit, sâmbătă, me-
dalia de argint la spadă, femi-
nin, individual în cadrul Cupei 
Mondiale de la Havana (Cuba).

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Universitatea Cluj a reuşit 
un nou transfer important 
de la rivala CFR Cluj 
în vederea returului 
de campionat.

Universitatea Cluj a ajuns la 
o înţelegere cu Sebastian Mai-
lat, mijlocaşul care a evoluat în 
ultimele două sezoane la ma-
rea rivală CFR Cluj. Mailat a fost 
adus în 2017 de la ACS Poli Ti-
mişoara, însă nu a reuşit să fi e 
niciodată un titular în trupa pre-
gătită de Dan Petrescu.

Mailat a prins în actualul se-
zon doar 51 de minute la CFR 
Cluj în două partide. Mijlocaşul 
a prins 25 de minute într-un 
meci din Liga 1 şi a mai evolu-
at încă 26 de minute în Cham-
pions League. Mailat a fost îm-
prumutat în sezonul precedent, 
în retur, la Gaz Metan Mediaş, 
iar acum va încerca să-şi relan-
seze cariera în Liga a 2-a.

Transferul lui Mailat la Uni-
versitatea Cluj s-a realizat du-

pă ce interdecţia pentru tran-
sferuri a lui CFR Cluj a fost sus-
pendată provizoriu.

El devine al şaselea transfer 
realizat în această iarnă de FC 
Universitatea Cluj, după funda-
şul central Andrei Mureşan, mij-
locaşul central Bogdan Barbu, 
mijlocaşul central / lateral dreap-
ta Cătălin Ştefănescu, mijloca-
şul central Dragoş Penescu şi 
fundaşul stânga Robert Neciu.

Mutarea a fost anunţată 
ofi cial şi pe site-ul clubului 
universitar:

„Mijlocaşul ofensiv Sebasti-
an Mailat (22 de ani) a devenit 

jucătorul Universităţii Cluj, aces-
ta începând deja antrenamen-
tele alături de noii săi colegi. 
Crescut de LPS Banatul, Sebas-
tian este unul dintre cei mai ta-
lentaţi jucători ai generaţiei sa-
le şi fost internaţional Under 21. 
A mai evoluat pentru ACS Poli-
tehnica Timişoara, CFR Cluj, 
formaţie în tricoul căreia a câş-
tigat de două ori campionatul 
(2017-2018, 2018-2019), dar şi 
Supercupa României (2018-2019), 
iar în ultima perioadă a jucat 
sub formă de împrumut la Gaz 
Metan Mediaş”, au transmis ofi -
cialii Universităţii Cluj.

Universitatea Cluj a mai bifat 
un transfer de la CFR Cluj! 

Alexandru Chipciu, 
30 de ani, este noul 
jucător al celor de la CFR 
Cluj, conform informaţii-
lor deţinute 
de Monitorul de Cluj.

Mijlocaşul care a evoluat 
în ultimele sezoane la Sparta 
Praga şi Anderlecht a semnat 
un contract pe trei sezoane şi 
va încasa un salariu anual de 
500.000 euro devenind astfel 
unul dintre cei mai bine plă-
tiţi jucători din Liga 1.

Mijlocaşul român se afl ă 
la Cluj-Napoca pentru a pu-
ne la punct ultimele detalii 
contractuale, iar în următoa-
rele zile se va alătura lotu-
lui afl at în Spania.

Campioana României se afl a 
în discuţii cu Alexandru Chip-
ciu de mai multe zile, însă a 
aştepat cu mare interes răs-
punsul de la TAS cu privire la 
interdicţia de transferuri. CFR 
a solicitat şi a obţinut la Lau-
sanne suspendarea punerii în 
aplicare a deciziei până când 
cazul va fi  judecat pe fond de 
Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Transferul lui Chipciu
 a 3-a veste bună 
pentru CFR Cluj

CFR 1907 Cluj va semna 
săptămâna viitoare un contract 

de sponsorizare în valoare de 
27 de milioane de euro pe o 
perioadă de 3 ani cu producă-
torul de drone Electric Visio-
nary Aircraft (EVA), parte a 
grupului american Tesla.

Mutarea a fost confi rmată 
de ofi cialii clubului din Gruia: 
„Săptămâna viitoare se va sem-
na contractul de sponsorizare 
cu producătorul de drone Elec-
tric Visionary Aircraft (EVA) şi 
va avea loc prezentarea ofi cia-

lă. Valoarea contractului este 
de 27 de milioane de euro pe 
trei ani – repartizaţi pe ani ar 
veni câte 7, 9 şi 11 milioane de 
euro. O condiţie impusă este 
ca echipa să activeze în cupe-
le europene. Clubul a făcut o 
ofertă la pachet, am negociat, 
iar pentru banii primiţi am in-
clus şi acordarea numelui com-
paniei pentru stadionul nostru, 
care se va numi EVA Arena. 
Compania EVA face parte din 

grupul american Tesla”, au spus 
ofi cialii clubului clujean.

Clujenii au primit marţi o 
altă veste excelentă după ce 
Tribunalul de Arbitraj Sportiv 
a suspendat decizia de a in-
terzice transferurile pentru 
clubul din Gruia.

După ce Comisia de apel 
pentru acordarea licenţei clu-
burilor a respins apelul formu-
lat de Fotbal Club CFR 1907 
Cluj SA, declarând „interzis 

transferurilor” în această peri-
oadă de mercato, Tribunalul de 
Arbitraj Sportiv (TAS) de la La-
usanne a întors decizia în fa-
voarea „feroviarilor”.

Ofi cialii campioanei s-au 
adresat TAS, cerând anularea 
deciziei din România, lucru ca-
re s-a şi întâmplat. Echipa clu-
jeană fusese deja penalizată 
pentru încălcarea regulamen-
telor de fair-play fi nanciar, în 
vară, atunci când a fost amen-
dată de Comisia de Control a 
UEFA, cu 200.000 de euro.

Alexandru Chipciu este unul 
dintre cei mai constanţi jucători 
români din ultimii zece ani. Fot-
balistul format de FC Braşov a 
evoluat în perioada 2011-2016 
pentru FCSB după care a plecat 
la Anderlecht în Belgia. Chipciu 
a avut un start excelent la echi-
pa belgiană şi a fost titular în 
primul sezon, dar lucrurile aveau 
să se înrăutăţească după mai 
multe schimbări succesive de 
antrenor. Fostul jucător de la 
FCSB avea să fi e în sezonul 
2018-2019 la Sparta Praga, aco-
lo unde a evoluat în 31 de me-
ciuri, însă cehii nu şi-au mani-
festat dorinţa de a-l achiziţiona.

Chipciu are în Liga 1 159 de 
partide disputate în care a re-
uşit să marcheze 31 de goluri 
şi să ofere 34 de pase decisive.

Sponsor de TOP, jucători de TOP! 
Chipciu se alătură lui CFR Cluj.
CFR Cluj trece prin momente excelente, iar după semnarea contractului de top 
cu EVA Company, firmă asociată TESLA, a reuşit un prim transfer de TOP

CFR Cluj a ajuns la o înţelegere cu mijlocaşul român Alexandru Chipciu
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