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Ţepe cu bilete false la Untold și Neversea. 
Peste 70 de persoane au fost înșelate.

MAPAMOND

Camera Comunelor va vota Brexitul 
înainte de Crăciun, anunţă Boris Johnson

Un prahovean este cercetat 
pentru înşelăciune după ce ar fi  
vândut către zeci de persoane 
bilete false şi servicii de cazare 
la Neversea şi Untold, prejudi-
ciul stabilit până acum fi ind de 
aproximativ 60.000 de lei.

Potrivit reprezentanţilor Poli-
ţiei Prahova, bărbatul de 32 de 
ani este cercetat pentru nouă in-
fracţiuni de înşelăciune, după ce 
a vândut bilete false pentru fes-
tivalurile din Cluj-Napoca şi Con-
stanţa, dar şi servicii de cazare 
în cele două oraşe cu ocazia ce-
lor două evenimente.

Poliţiştii susţin că până în pre-
zent au fost identifi cate 70 de 
persoane înşelate, cărora le-a fost 
produs un prejudiciu de aproxi-
mativ 60.000 lei.

Bărbatul mai este cercetat şi 
în alte dosare, printre care şi în 
cel care vizează spargerea dată 

în luna august la Poliţia din Cor-
nu, de unde au fost furate mai 
multe probe.

„La data de 10 decembrie, 
Serviciul de Investigaţii Crimi-
nale a înaintat Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploieşti 
un dosar penal, cu propunerea 
de terminare a urmăririi pena-
le, în care sunt cercetaţi trei 
bărbaţi din comuna Cornu, cu 
vârste de 43, 32 şi 20 de ani. 
În sarcina inculpaţilor a fost re-
ţinută comiterea unui furt din-
tr-o societate comercială, când 
toţi trei au sustras 7 perechi de 
căşti audio bluetooth – wire-
less. De asemenea, primii doi 
sunt bănuiţi de sustragerea mai 
multor produse electronice din 
sediul Poliţiei Comunale Cor-
nu, bunuri care anterior fuse-
seră ridicate cu titlu de probe”, 
arată Poliţia Prahova.

Deputaţii britanici vor vota îna-
inte de Crăciun acordul de ieşire 
a Marii Britanii din Uniunea Eu-
ropeană, a anunţat, sâmbătă, pre-
mierul conservator Boris Johnson, 
relatează DPA.

„Vom duce Brexitul la bun 
sfârşit”, a declarat Johnson în 
cadrul unei adunări la Sedgefi -
eld, în nord-estul Angliei, unde 
conservatorii au obţinut o victo-
rie istorică.

„Avem sprijin de sută la sută 
şi putem realiza Brexitul înainte 
de Crăciun”, a adăugat el.

Adoptarea acordului, care per-
mite Marii Britanii să părăsească 
UE la 31 ianuarie, ar urma să fi e 
o formalitate, după victoria con-
servatorilor la alegerile de joi.

Premierul a mai promis să 
construiască un „Guvern conser-
vator de uniune, un Guvern al 
poporului”.

Partidul Conservator (Tories) 
al premierului britanic în exerci-
ţiu Boris Johnson a obţinut o ma-
joritate absolută de 365 din cele 
650 de mandate din Camera Co-
munelor, cu 48 mai multe faţă de 
scrutinul din 2017, o victorie isto-
rică în alegerile legislative de joi.

Potrivit acestor rezultate defi -
nitive, Partidul Laburist (Labour) 
a pierdut 59 de mandate faţă de 
alegerile trecute şi a obţinut 203 
locuri în Camera inferioară a Par-
lamentului britanic.

Partidul Naţional Scoţian (SNP, 
separatist) a obţinut 48 demanda-
te (cu 13 mai multe faţă de alege-
rile din 2017), Partidul Liberal De-
mocrat (Lib-dem) 11 (cu unul mai 
puţin), micul partid unionist iraln-
dez DUP a obţinut opt mandate 
(cu două mai puţine), iar celalte 
formaţiuni 15 mandate (cu două 
mai multe decât în 2017).

Cum pot scăpa clujenii
de vechiturile voluminoase?
Primăria a deschis puncte de colectare a deșeurilor mari
Două centre pentru colectarea deșeurilor de mari dimensiuni au fost deschise în cartierele Mărăști 
(sub Podul Fabricii), respectiv Mănăștur (în vecinătatea autobazei CTP). Pagina 3

Sute de arbori doborâți pe Valea Drăganului
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Prag de sol 
împotriva vitezomanilor
Primăria municipiului Cluj-Napoca a 
lansat o licitație publică pentru achiziția 
unui prag de sol smart.  Pagina 5

ECONOMIE

Vom avea autostrăzi 
în anul 2020?
Ministrul Transporturilor a vorbit despre 
tronsoanele de autostradă care ar putea fi  
deschise în 2020.  Pagina 4
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Delta Dunării, Londra Stansted, Varna sau Burgas? 
Destinații noi la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca.
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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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CLUJ-NAPOCA

Minor beat şi fără permis, 
a făcut praf două maşini

Un tânăr de 17 ani ani, beat și fără per-
mis, a făcut provocat haos pe o stradă din 
Apahida după ce a pierdut controlul unei 
mașini pe care o conducea ilegal. 
”Sâmbătă seara a avut loc un acccident pe 
DN1C , Apahida strada Libertăţii. Un tână-
ră de 17 ani, fără permis de conducere, 
din Sânicoara a lovit o mașină parcată pe 
trotuar și una afl ată în curtea unui imobil. 
Primul autoturism a ricoșat și a lovit o ţea-
vă de gaz, producându-se astfel scurgeri 
de gaz in aer liber. Șoferul care a produs 
accidentul a fost transportat la spital, con-
șient. Adolescentul a fost testat cu apara-
tul etilotest și a avut o alcoolemie de 0,46 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Proprietarul autovehiculului susţine că a 

lăsat mașina la spălătorie pentru curăţarea 
interiorului”, a transmis IPJ Cluj.

O „şoferiţă” fără permis 
a distrus trei maşini 
în Grigorescu
Un accident rutier a avut loc, în acest week-
end, în zona Hotelului Napoca. Potrivit IPJ 
Cluj, o femeie de 46 de ani, din 
Cluj-Napoca, fără permis de conducere și 
sub infl uenţa băuturilor alcoolice, a pierdut 
controlul volanului mașinii pe care o condu-
cea, intrând în coliziune cu alte trei autotu-
risme. Din fericire, nu s-au înregistrat victi-
me. Se pare că femeia avea o concentraţie 
de peste 0,65 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Acum, ea s-a ales cu un dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de con-
ducerea unui vehicul sub infl uenţa alcoolu-
lui sau altor substanţe și conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere.

Biliard cu maşini 
pe Calea Dorobanţilor!
Un accident rutier s-a petrecut, în noaptea 
de vineri spre sâmbătă, pe Calea 
Dorobanţilor, din municipiul Cluj-Napoca. 
Conform primelor detalii, o mașină tractată 
s-a desprins de autovehiculul care îl tracta, 
intrând în coliziune cu alte patru autoturis-
me parcate regulamentar la marginea caro-
sabilului. Totodată, în dinamica evenimen-
tului rutier, a mai existat un al treilea auto-
vehicul implicat. Potrivit IPJ Cluj, conducăto-
rii auto au fost supuși testării cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ.

Şi-a omorât propria 
mamă într-un accident

Un accident deosebit de grav a avut loc, vineri 
seară, pe DN 1C, pe raza localităţii clujene 
Coplean. Potrivit IPJ Cluj, nefericitul eveni-
ment rutier s-a produs din cauza neadaptării 
vitezei într-o curbă deosebit de periculoasă la 
dreapta, semnalizată corespunzător, cu o limi-
tare de viteză la 30 km/h. O șoferiţă în vârstă 
de 44 de ani a pătruns pe contrasens, intrând 
în coliziune cu o autoutilitară condusă de un 
șofer de 26 de ani, din Gherla, nevinovat. 
Conform reprezentanţilor ISU Cluj, pasagera 
dreapta-faţă din autoturismul vinovat, o fe-
meie de 66 de ani, a intrat în stop cardio-res-
pirator. Din păcate, în ciuda eforturilor dispe-
rate depuse de salvatori, aceasta a decedat. 
Victima și șoferiţa erau mamă și fi ică, ambele 
din comuna clujeană Câţcău. De asemenea, 
un băiat de 16 ani, tot din autoturismul vino-
vat, a necesitat și el îngrijiri medicale.

Pe scurt

Deputatul independent 

Adrian Dohotaru 

face o nouă sesizare 

la autoritățile locale 

cu privire la cei 25 

de copaci tăiați din cur-

tea Universității 

de Medicină și Farmacie 

(UMF) Cluj-Napoca.

Dohotaru spune că cei 25 

de arbori sănătoşi nu pot fi  

lăsaţi „tăiaţi degeaba”, iar de-

cizia de tăiere ar fi  venit de 

la Primărie.

„Fără decizia Primăriei, 

copacii nu puteau fi tăiaţi. 

Dacă înainte am arătat ima-

ginea de pe strada Clinici-

lor cu copacii raşi cu sco-

pul de a reabilita gardul şi 

ca să se vadă clădirea proas-

păt renovată, acum arăt de 

pe str. Victor Babeş. Primă-

ria, UMF, Agenţia de Protec-

ţia Mediului au dezinformat 

spunând că taierile din cur-

tea UMF se pot face la de-

cizia Primăriei pentru că 

există o prevedere în Codul 

Civil care spune că un co-

pac la sub doi metri se gard 

poate fi tăiat la cererea ve-

cinului. Au uitat să spună 

că asta se aplică pentru pro-

prietăţi private, nu publice. 

Dar surpriză! La o privire 

mai atentă, am văzut copaci 

tăiaţi şi la peste doi metri 

de gard, care nu deranjau 

lucrările de reabilitare a gar-

dului. Asta arata că UMF i-a 

taiat pentru că ei conside-

rau ca aceşti copaci nu pun 

în valoare clădirea în curs 

de renovare. Totuşi, am o 

nelămurire. Dacă pe cele do-

uă străzi au trecut zeci de 

mii de oameni în ultimele 

săptămâni, de ce nu a reac-

ţionat mai nimeni printr-o 

sesizare? Nu acuz, constat, 

mai ales că simt că obosesc 

să reacţionez la astfel de si-

tuaţii de vreo 15 ani”, sus-

ţine Dohotaru.

Parlamentarul mai spune 

că „deşi nu a rezolvat pro-

blema, sesizarea a fost de a 

arăta ce era fals în argumen-

tarea Primariei”.

„Ei au zis că aceşti copaci 

sunt un pericol public, ceea 

ce e neadevărat. Au mai zis 

că toţi erau la sub doi metri 

de gard şi erau pericol pen-

tru trecătorii de pe trotuar, 

ceea ce e fals. Dar sesizarea 

a fost tardivă. Visez la o lu-

me în care nu mai sunt ne-

voit să le fac pentru ca le fac 

alţi cetăţeni care nu mai per-

mit abuzurile, ca să nu mai 

fi e doar câţiva activişti de 

serviciu în Cluj, dar şi pen-

tru că avem consilieri locali, 

funcţionari mai competenţi, 

administraţii mai performan-

te care îşi fac treaba”, a con-

chis Dohotaru.

La prima sesizare, parla-

mentarul clujean susţinea ca 

arborii să poată fi  tăiaţi “a 

fost nevoie de o decizie de 

la Departamentul de Spaţii 

Verzi din cadrul Primăriei şi 

de un aviz de la Agenţia de 

Protecţia Mediului”.

„Primăria nu cunoaşte le-

gea, care se aplică proprie-

tarilor privaţi, nu domeniu-

lui public”, afi rmă Dohota-

ru, care avertizează asupra 

faptului că, pe baza acestui 

precedent, proprietarii pri-

vaţi vor dori să îşi taie co-

pacii sănătoşi din curţi, iar 

dacă sunt la sub doi metri 

de gard, Primăria va aproba 

tăierile „în neştire”.

„Este nevoie de o condu-

cere mai profesionistă la Spa-

ţii Verzi, e clar. Dar avem ne-

voie şi de o Lege nouă a Spa-

ţiilor Verzi, pe care am ini-

ţiat-o, şi la care Parlamentul 

actual tot tergiversează vo-

tul. Şi asta pentru că gesti-

unea spaţiilor verzi să fi e fă-

cută cu semnătura unor pro-

fesionişti peisagişti, nu cu 

semnături de la drujbişti 

ajunşi în funcţii publice”, a 

precizat Dohotaru.

Copaci tăiaţi pe Victor Babeş. 
„Zeci de mii de oameni trec 
prin zonă, nicio reacţie”

BĂIŞOARAorat 2°/7°° ÎÎnÎnnonoraratt
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Guvernul Orban a numit 

un nou prefect interimar 

pentru judeţul Cluj 

în persoana lui Mircea 

Abrudean (35 de ani). 

Acesta a depus jurământul 

ieri la sediul Prefecturii 

Cluj. Evenimentul s-a des-

făşurat în prezenţa minis-

trului Transporturilor, 

Infrastructurii 

şi Comunicaţiilor, 

Lucian-Nicolae Bode, 

şi a ministrului 

Fondurilor Europene, 

Ioan Marcel Boloş.

Pe ordinea de zi a şedinţei 

de vineri, 13 decembrie, a Gu-

vernului PNL s-a afl at o Hotă-

râre privind exercitarea, cu ca-

racter temporar, în condiţiile 

legii, a funcţiei publice de pre-

fect al judeţului Cluj, de către 

Mircea Abrudean. Absolvent 

al Liceului Teoretic „Petru Ma-

ior” din Gherla, ulterior absol-

vent al Facultăţii de Studii Eu-

ropene, în cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 

numele lui Abrudean apare în 

celebrul dosar al fostului pre-

şedinte al Consiliului Judeţean 

Cluj, Horia Uioreanu.

În 2016, de Mircea Abru-

dean, pe atunci candidat la 

Camera Deputaţilor, se legau 

discuţii ce indicau posibile 

deturnări de fonduri din pro-

iecte europene care, însuma-

te, ar fi  ajuns la circa 9 mi-

lioane de euro. Din afaceri-

le de consultanţă a reuşit să 

raporteze numai în 2013 pe 

fi rma sa peste 100.000 de eu-

ro profi t, adică 9.000 de eu-

ro profi t lunar.

Pe vremea aceea, Monitorul 

de Cluj scria că zeci de fi le de 

interceptări telefonice îl dez-

văluie pe Abrudean, proteja-

tul actualului senator ALDE 

Marius Nicoară, în toată goli-

ciunea sa morală în timp ce 

„regula” nişte proiecte euro-

pene; şi nu singur, ci în grup, 

cu Răzvan „agenda lui Uiorea-

nu” Pop şi Mariana „şefa tu-

turor proiectelor” Raţiu.

Vă reamintim că, eliberat 

din funcţie în cursul zilei de 

miercuri, Ioan Aurel Chere-

cheş, de profesie inginer şi 

lector universitar la Universi-

tatea Tehnică Cluj-Napoca, a 

fost prefectul judeţului din au-

gust 2017. Deşi candidase pe 

listele PSD pentru Consiliul 

Judeţean Cluj în 2016, Chere-

cheş fusese apreciat, cel pu-

ţin la nivel declarativ, inclu-

siv de primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

Mircea Abrudean (PNL)
e noul prefect al Clujului

Exclus din Partidul Social 

Democrat (PSD), primarul 

municipiului Turda, 

Cristian Matei (foto), 

şi-a înregistrat adeziunea 

la Partidul Naţional 

Liberal (PNL).

Fostul preşedinte al PSD 

Turda, dar şi alţi foşti mem-

bri ai conducerii PSD Turda 

şi-au înregistrat, vineri, ade-

ziunile la PNL. Cererile de 

adeziune au fost înregistra-

te la PNL Cluj, în condiţii-

le în care Biroul Politic Lo-

cal al PNL a fost dizolvat 

prin demisia conducerii li-

berale, potrivit infoaries.ro. 

Trei consilieri locali PNL, 

printre care ex-preşedintele 

PNL Turda, Nicolae Giurgiu, 

au demsionat recent, după 

ce conducerea judeţeană a 

liberalilor a anunţat că pri-

marul social-democrat va 

trece la PNL.

În trecut, Cristian Matei a 

criticat opoziţia liberală de la 

Turda, numindu-i pe consili-

erii PNL „habarnişti şi rău-

voitori”. De partea cealaltă, 

liberalii au constestat modul 

în care Cristian Matei condu-

ce oraşul, de la lipsa de trans-

parenţă, la angajările pe cri-

terii politice. Însuşi primarul 

din Turda, pe vremea când 

Uniunea Social-Liberală 

(USL) a luat sfârşit, i-a acu-

zat pe liberali de trădare, 

acuzându-i că „dau afară 

PSD” din administraţia pu-

blică a municipiului Turda.

PNL Turda neagă 
informaţia

„Ca urmare a informaţi-

ilor apărute în spaţiul pu-

blic, vă comunicăm urmă-

toarele: la organizaţia PNL 

Turda nu a fost depusă ni-

cio cerere de adeziune la 

Partidul Naţional Liberal de 

către Matei Cristian Octavi-

an sau alţi foşti membri PSD. 

Informaţia ca cel menţionat 

mai sus este validat ca mem-

bru PNL este falsă şi fără 

temei. Încercările de intoxi-

care cu informaţii false fac 

parte dintr-o campanie bi-

ne orchestrată de decredibi-

lizare a organizaţiei PNL 

Turda şi de diminuare a în-

crederii cetăţenilor în valo-

rile promovate de Partidul 

Naţional Liberal”, se arată 

într-un mesaj postat pe pa-

gina de Facebook a orga-

nizaţiei municipale.

Fostul deputat PSD de 

Cluj Cristina Burciu a trecut 

şi ea la grupul parlamentar 

al PNL, după ce la sfârşitul 

lunii octombrie anunţase că 

va vota învestirea Guvernu-

lui Orban, pe motiv că „Ro-

mânia trebuie să intre într-o 

zonă de stabilitate”. Preşe-

dintele PSD Cluj, Liviu Ale-

xa, a reacţionat ulterior la 

anunţul făcut de Burciu, spu-

nând că aceasta „a înşelat 

încrederea şi votul clujeni-

lor”, cu ajutorul cărora a 

ajuns în Parlament.

Vă reamintim că, la mij-

locul lunii septembrie, li-

derii PSD, întruniţi în şe-

dinţa Comitetului Executiv, 

au luat decizia de a-l schim-

ba din funcţie pe deputatul 

clujean Horia Nasra, cel ca-

re conducea, ca preşedinte 

interimar, PSD Cluj. De 

atunci, parlamentarul este 

în conflict continuu cu în-

locuitorul său, Liviu Alexa, 

părăsind chiar „barca” so-

cial-democrată pentru câte-

va zile în favoarea forma-

ţiunii conduse de Victor 

Ponta, Pro România.

La sfârşitul lunii septem-

brie, un alt fost preşedinte 

al PSD Cluj, Remus Lăpu-

şan, lider al grupului de con-

silieri social-democraţi din 

Consiliul Judeţean Cluj, a 

demisionat din PSD şi s-a 

înscris în Pro România. El 

a fost urmat ulterior de Ho-

ria Nasra şi deputatul Cor-

nel Itu, care au revenit pes-

te doar câteva zile în „ve-

chiul” partid.

Din PSD, direct la guvernare! A sărit sau nu, 
primarul Turzii, Cristian Matei, în barca liberalilor?

Cele două centre de colec-

tare au fost deschise 

în cartierul Mărăşti, 

sub Podul Fabricii 

(cu intrare de pe strada 

Septimius Severus), 

respectiv în Mănăştur, 

pe strada Bucium fn, 

în vecinătatea autobazei 

Companiei de Transport 

Public (CTP) Cluj-Napoca, 

în apropierea clădirii 

ce trebuia să fi e Spitalul 

Regional de Urgenţă şi 

va fi , într-un fi nal, sediul 

Academiei de Muzică.

„Aceste centre, pe lângă 

punctele gospodăreşti obiş-

nuite din cartier, permit ce-

tăţenilor să aducă gratuit 

toate deşeurile voluminoa-

se, canapele, paturi, dula-

puri, etc. De asemenea, da-

că omul îşi renovează ca-

sa, va aduce deşeurile din 

construcţii, care vor fi pre-

luate gratuit. De asemenea, 

frigidere, televizoare vechi, 

deşeuri electrice. Totodată, 

se asigură şi colectarea se-

lectivă clasică de hârtie, 

carton, plastic şi metal. Da-

că ai acasă o canapea, mo-

bilier, ai două soluţii. Fie 

suni la firma de specialita-

te şi vin cu un container, 

plăteşti o sumă modică, fie 

o duci tu la aceste centre, 

fără să plăteşti nimic. Vrem 

să punem la dispoziţia ce-

tăţenilor soluţii, să nu mai 

arunce peste tot şi să nu 

mai creeze rampe clandes-

tine”, a precizat edilul, în 

faţa ziariştilor.

Emil Boc a atras atenţia 

asupra faptului că cele două 

centre au fost deschise pen-

tru a diminua numărul ram-

pelor clandestine pe raza mu-

nicipiului Cluj-Napoca, aver-

tizând clujenii că sancţiuni-

le sunt aspre, între 3.000 şi 

6.000 de lei. Până în prezent, 

municipalitatea „a strâns” 

peste un milion de lei din 

amenzi, iar acţiunile se vor 

intensifi ca, promite prima-

rul. Tocmai din acest motiv, 

noi centre vor fi  create şi în 

alte cartiere ale Clujului.

Centrele sunt deschise doar 
pentru clujenii „cu buletin”

„Dacă cetăţeanul nu do-

reşte să vină aici cu deşeu-

rile, poate să dea un telefon 

de acasă, va fi dirijat la fir-

ma de salubritate, care vi-

ne şi preia deşeurile pentru 

un preţ modic. (...) 

Am deschis centrele as-

tăzi (n.red. sâmbătă) pen-

tru că abia joi am obţinut 

ultimele autorizaţii de la 

Mediu. Să vedem partea pli-

nă a paharului, aceste do-

uă centre dau şansa cluje-

nilor să eliminăm din car-

tierele noastre, de pe străzi, 

de la intrările de la blocuri 

sau în oraş acele rampe 

clandestine care fac atât de 

urât zonele respective şi nu 

ne fac cinste”, a mai punc-

tat Emil Boc.

În prezenţa viceprimaru-

lui Dan Tarcea şi a city-ma-

nagerului Gheorghe Şuruba-

ru, edilul a dezvăluit că fi r-

ma de salubritate a suportat 

costurile amenajării celor do-

uă centre de colectare a de-

şeurilor voluminoase – mo-

bilă veche, molozul rezultat 

din lucrări care nu necesită 

autorizaţie de construcţie (de 

exemplu renovare aparta-

ment), resturi vegetale. Cei 

care vor să depoziteze deşe-

urile la aceste centre trebu-

ie să aibă asupra lor cartea 

de identitate pentru a dove-

di că au domiciliul stabil în 

Cluj-Napoca.

Orarul de funcţionare a 

punctelor de colectare sepa-

rată a deşeurilor este de luni 

până vineri, între orele 

09:00-17:00 şi sâmbăta, în-

tre orele 08:00-14:00. În pe-

rioada de vară, programul 

va suferi modificări, care 

vor fi comunicate ulterior. 

Deşeurile care sunt adu-

se de către cetăţeni, perso-

nal, în aceste centre de co-

lectare se preiau cu titlu 

gratuit.

De asemenea, Boc promi-

te că vor fi  deschise centre 

de colectare selectivă şi în al-

te cartiere din Cluj-Napoca.

Emil Boc a tăiat panglica la două centre 
de colectare gratuită a deşeurilor voluminoase
Cele două centre de colectare au fost deschise în cartierele Mărăşt și Mănăștur

Primarul Emil Boc a inaugurat două noi puncte de colectare a deşeurilor voluminoase

EMIL BOC | Primarul 
municipiului Cluj-
Napoca

 „Dacă cetăţeanul nu 
doreşte să vină aici cu 
deşeurile, poate să dea 
un telefon de acasă, 
va fi  dirijat la fi rma de 
salubritate, care vine şi 
preia deşeurile pentru 
un preţ modic. (...) 
Aceste două centre dau 
şansa clujenilor 
să eliminăm din 
cartierele noastre, de pe 
străzi, de la intrările de 
la blocuri sau în oraş 
acele rampe clandestine 
care fac atât de urât 
zonele respective şi nu 
ne fac cinste “
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Emanuel Ungureanu a 

fost desemnat candidatul 

Uniunii Salvaţi România 

(USR) la Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca 

pentru alegerile locale 

de anul viitor

În data de 12 decembrie, fi -

liala USR Cluj-Napoca a organi-

zat Adunarea Generală în ca-

drul căreia au fost aleşi candi-

daţii USR pentru funcţiile de 

consilieri locali, precum şi pen-

tru cea de primar al municipiu-

lui Cluj-Napoca, care vor parti-

cipa la alegerile locale din 2020. 

Pe lista consilierilor locali care 

vor intra în competiţia electora-

lă de anul viitor sunt, în ordi-

nea voturilor obţinute în com-

petiţia internă: Alexandra Oană 

(vicepreşedinte USR Cluj-Napo-

ca), Traian Daniel Mihai (vice-

preşedinte USR Cluj-Napoca), 

Adriana Cristian (vicepreşedin-

te USR Cluj-Napoca), Radu Bo-

loveschi, Sebesi Árpád (vicepre-

şedinte USR Cluj-Napoca), Da-

niel Kloyber, Radu Chirilă, Ghe-

orghe Sorin Terinte, Attila Iakob, 

Daria Maria Nicoară, Simona 

Laura Varga, Mihaela Nia, Dra-

gos Sdrobiş, Levente Elek (mem-

bru în Biroul Naţional USR), Ga-

briel Tălnaci, Marcel Chis, Oc-

tavian Filon, Sorin Flaviu Flo-

rea, Veaceslav Solodcov.

„Alegerile din cadrul Adu-

nării Generale au reprezentat 

punctul culminant al procesu-

lui electoral intern, bazat pe 

depunerea de proiecte de can-

didatură şi dezbateri care au 

permis membrilor USR să sta-

bilească exclusiv pe baza cri-

teriilor meritocratice cei mai 

adecvaţi candidaţi la Primăria 

şi Consiliul Local Cluj-Napo-

ca”, se arată într-un comuni-

cat remis de USR Cluj-Napoca.

„Am decis să candidez din 

dorinţa de a aduce un sufl u 

nou în administraţia locală şi 

soluţii concrete care pot fi  pu-

se în aplicare imediat pentru 

marile probleme ale oraşului, 

cum sunt trafi cul infernal, spi-

talele mizere, lipsa unor spaţii 

de joacă adecvate pentru copii, 

construirea de noi creşe, locu-

inţele sociale, dar şi stoparea 

haosului din urbanism”, a de-

clarat Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul susţine că 

va candida „pentru” Cluj-Na-

poca şi nu „împotriva” adver-

sarilor săi, în frunte cu actu-

alul edil, Emil Boc.

„De câteva zile sunt onorat 

de colegii mei cu încrederea can-

didaturii din partea USR Cluj 

pentru Primăria municipiului 

Cluj-Napoca. Atenţie, sunt can-

didat pentru oraşul meu adop-

tiv, nu împotriva cuiva care s-ar 

considera stăpân peste o comu-

nitate. Comparaţia dintre 

Cluj-Napoca şi alte oraşe mai 

puţin dezvoltate din România 

nu este în avantajul clujenilor. 

Mândria locală exacerbată ne 

aduce prejudicii, trebuie să în-

văţăm de la administratorii de 

oraşe din estul şi vestul euro-

pean care au folosit masiv şi cu 

cap fondurile europene. Iubeş-

te Clujul cu ochii deschişi!”, în-

deamă parlamentarul clujean.

Deputatul Emanuel Ungureanu, adversarul 
lui Emil Boc la Primăria Cluj-Napoca în 2020

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

836 de km de autostradă 

în folosinţă, 134 de km 

de autostradă şi drumuri 

expres în lucru, 4 miliarde 

de lei în conturi – cifrele 

oferite de noul ministru 

al Transporturilor, 

Infrastructurii 

şi Comunicaţiilor, sălăjea-

nul Lucian Bode.

Lucian Bode a vorbit, joi 

seara, despre situaţia princi-

palelor proiecte de infrastruc-

tură, dar şi despre tronsoane-

le de autostradă care ar putea 

fi  deschise în 2020. Cei 17 ki-

lometri de pe lotul 2 Ogra-Câm-

pia Turzii (Astaldi-Max Boe-

gl), cei 16 kilometri din lotul 

3 (Straco), cei 17 km de pe lo-

tul 1 al Autostrăzii A10 Se-

beş-Turda (Pizzarotti), cei 24 

km de pe lotul 2 (Aktor), dar 

şi lotul de 6 km Biharia-Borş 

au fost oferite drept exemple 

de ministerul Transporturilor.

„Sunt obiective în lucru a-

fl ate în derulare, contracte a-

fl ate în derulare, între 30 şi 80% 

(n.red. stadiu fi zic). Cele care 

sunt la 60-80%, am convinge-

rea că, printr-o colaborare co-

rectă între instituţiile noastre, 

între benefi ciari şi antreprenori, 

aceste obiective vor fi  date în 

trafi c anul viitor – în diferite 

etape – la începutul, la mijlo-

cul anului şi la sfârşitul anului. 

Mă feresc să spun ce spunea 

Rovana Plumb: «vom da în tra-

fi c 180 de km de autostradă în 

2019». Suntem la sfârşitul anu-

lui 2019, s-au dat în trafi c doar 

23 de kilometri”, a precizat Lu-

cian Bode, la B1 TV.

Din păcate, susţin reprezen-

tanţii Asociaţiei Pro Infrastruc-

tură (API), asemenea prede-

cesorilor săi, actualul ministru 

al Transporturilor „a intrat sub 

infl uenţa nefastă a minciuni-

lor şi dezinformărilor venite” 

dinspre Compania Naţională 

de Administrare a Infrastruc-

turii Rutiere (CNAIR) şi anu-

miţi constructori de autostrăzi. 

Ba mai mult, ONG-ul îi oferă 

ministrului „consultanţă gra-

tuită”: „îi spunem de pe acum 

că Ogra-Câmpia Turzii lotul 3 

şi Sebeş-Turda lotul 2 nu se 

vor deschide în anul 2020!”.

Avertisment pentru Bode: 
„Să nu ajungeţi 
precum Cuc!”

„Ar exista o şansă dacă s-ar 

muta UMB cu toate forţele pe 

aceste tronsoane, dar asta ţine 

de domeniul basmelor. Vorbim 

despre două sectoare începute 

în 2017, respectiv 2015, afl ate 

la stadii fi zice de 30%, respec-

tiv 60%, cu probleme extreme 

de mobilizare ale constructori-

lor şi cu diferenţe de zeci de 

milioane de lei – neplătite de 

CNAIR – între stadiul fi zic în 

teren şi cel fi nanciar, sau chiar 

lucrări suplimentare survenite 

pe contract pe care CNAIR re-

fuză să le plătească”, se arată 

într-un mesaj al API.

Chiar şi pe tronsonul 1 Se-

beş-Turda, şansele de fi naliza-

re în 2020 sunt pur teoretice, 

spun reprezentanţii ONG-ului, 

în condiţiile în care nodurile 

rutiere de la capetele Alba Iu-

lia Nord şi Sebeş sunt departe 

de fi nalizare, iar mobilizarea 

constructorului în ultimul an a 

fost execrabilă. De asemenea, 

diferenţa dintre stadiul fi zic şi 

cel fi nanciar este de aproxima-

tiv 15%, adică undeva la 100 

de milioane de lei, neplătiţi de 

CNAIR, susţine Asociaţia.

„Îi mai oferim un sfat gratis 

domnului Bode. Aduceţi în echi-

pa dumneavoastră de consilieri 

specialişti, profesionişti şi buni 

cunoscători ai domeniului ruti-

er în România, neinfestaţi încă 

de manipulările şi minciunile 

sfruntate venite dinspre CNAIR 

şi unii constructori! În caz con-

trar, în câteva luni o să vă ve-

dem şi pe dumneavoastră, ase-

menea ministrului de tristă amin-

tire Cuc, vorbind despre colonişti 

străini care nu ne lasă să ne dez-

voltăm şi despre rezilieri justifi -

cate şi necesare a contractelor la 

99% din stadiul fi zic”, a conchis 

Asociaţia Pro Infrastructură.

Vom avea autostrăzi în 2020?
Mesaj pentru ministru: „Aţi intrat sub influenţa minciunilor!”

În prezent există 836 de km de autostradă în folosinţă, 134 de km 
de autostradă şi drumuri expres în lucru

Lucrările de repoziţionare a 
aparatelor de reazem ale 
podului peste Mureș de pe 
Lotul 3 al autostrăzii A1 
Lugoj – Deva, tronson fi nali-
zat 99% dar nedeschis trafi -
cului din august de când 
Transporturile au decis rezili-
erea contractului, sunt „de 
imagine”, susţine Asociaţia 
Pro Infrastructura.

„CNAIR reușește, și sub no-
ua guvernare, să ţină închisă 
deja de 5 luni o investiţie de 
sute de milioane de euro, 
sub niște pretexte puerile. 
Vorbim de lotul 3 al 
Autostrăzii A1 Lugoj-Deva 
(Ilia-Holdea) care era gata 
de trafi c din august”, este de 
părere Asociaţia Pro 
Infrastructura.

„Acest pod, chipurile avariat, 
este o noua bătaie de joc a 
CNAIR și MT la adresa româ-
nilor. Prin această operaţiu-
ne de imagine, CNAIR în-
cearcă să acopere decizia de-
zastruoasă de a ţine închiși 
cei 21 de km de autostra-
dă”, mai transmite ONG-ul.

„Se va deschide când le con-
vine dumnealor. Nu este pri-
ma oară: tronsonul 
Aiud-Turda din A10 a fost în-
chis 7 luni pentru presupuse 
probleme la asfalt. Și acolo 
am avut o remediere de 
ochii lumii, care a durat câte-
va ore, pentru salvarea o-
noarei administraţiei drumu-
rilor”, transmite Pro 
Infrastructura.

Autostrada 
Lugoj – Deva: 
„O noua bătaie 
de joc la adresa 
românilor”
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Planul Urbanistic Zonal 

(PUZ) pentru Parcul 

Observator, din cartierul 

Zorilor, a fost aprobat, 

vineri, de Comisia 

Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism a 

municipiului Cluj-Napoca.

Astfel, după proiectele 

pentru amenajarea maluri-

lor Someşului, Parcul Fero-

viarilor, Parcul Pădurea Clu-

jenilor, Parcul Între Lacuri, 

al concursului internţional 

pentru Cetăţuia, a fost agre-

ată în Comisia Tehnică de 

Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism forma fi nală a unui 

nou parc pe strada Observa-

torului, în vecinătatea Spi-

talului de Recuperare.

Amplasamentul a fost ales 

dintre mai multe locaţii stu-

diate, argumentele principale 

fi ind poziţia sa, în centrul car-

tierului Zorilor, pentru a de-

servi astfel cât mai mulţi lo-

cuitori din zonă, respectiv su-

prafaţa disponibilă de peste 1 

ha (pentru a putea fi  încadrat, 

conform Legii spaţiilor verzi, 

în categoria parcurilor), dez-

văluie primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

Viitorul parc din Zorilor va 

avea zone dedicate unor ca-

tegorii diferite de utilizatori, 

pornind de la copiii care se 

vor putea bucura de un loc 

de joacă cu dotări moderne şi 

o fântână pavimentală, şi con-

tinuând cu o zonă de fi tness 

în aer liber asemănătoare ce-

lei din Parcul Central, mese 

de şah, locuri de întâlnire şi 

zone de promenadă.

De asemenea, amenaja-

rea parcului presupune plan-

tarea a peste 180 de arbori 

şi a peste 240 de arbuşti din 

specii alese pentru a oferi o 

imagine variată şi atrăgătoa-

re în diferite momente ale 

anului. Pentru a reduce cos-

turile de întreţinere şi pen-

tru ca vegetaţia să nu fie 

afectată de perioadele de se-

cetă, a fost prevăzut şi un 

sistem de irigaţie. Totodată, 

aleile vor fi din materiale 

permeabile pentru un im-

pact minim asupra mediu-

lui şi vor permite accesul 

persoanelor cu dizabilităţi 

în toate zonele parcului, iar 

sistemul de iluminat va fi 

unul eficient, cu LED şi sis-

tem de telegestiune.

Parcul Observator, noul loc 
de agrement din Zorilor

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Scopul achiziţionării aces-

tui prag de sol mobil, inteli-

gent, este de a creşte siguran-

ţa circulaţiei, precum şi desfă-

şurarea în cele mai bune con-

diţii a trafi cului rutier în zona 

instalării acestuia. Pragul de 

sol propus va fi  realizat pe ba-

za tehnologiilor de ultimă ge-

neraţie, potrivit caietului de 

sarcini publicat pe SEAP.

Instalaţia va fi  alcătuită din 

două seturi: modul rutier+unitate 

de detecţie, aferente fi ecărei 

benzi de circulaţie, precum şi 

un sistem de comandă şi con-

trol care va gestiona funcţiona-

rea întregului echipament, re-

ducându-se astfel viteza de de-

plasare a autovehiculelor în zo-

na acestuia şi, implicit, a acci-

dentelor de circulaţie.

După experimentarea aces-

tui model, în cazul în care se 

dovedeşte efi cacitatea lui, se 

intenţionează achiziţionarea 

unei cantităţi mai mari din 

acest tip de prag de sol, care 

să le înlocuiască pe cele exis-

tente în prezent pe străzile de 

pe raza municipiului Cluj-Na-

poca, respectiv cele fi xe din 

asfalt şi cele din cauciuc vul-

canizat). Pragul de sol smart 

poate fi  interconectat la alte 

sisteme de gestionare a date-

lor de trafi c existente.

Principiul de funcţiona-

re: dacă vehiculul circulă 

cu viteză regulamentară, 

trapa se menţine la nivelul 

suprafeţei drumului. Dacă 

vehiculul circulă cu o vite-

ză mai mare decât limita 

setată, la apropierea aces-

tuia de modulul rutier, u-

nitatea de senzor îi detec-

tează viteza de rulare, iar 

sistemul de comandă şi con-

trol ia decizia de acţionare 

a trapei mobile. Astfel, se 

creează un disconfort al ru-

lării, vehiculul întâlnind un 

obstacol de tip coborâre/ri-

dicare din carosabil.

Pragul va putea funcţiona 
având următoarele variante:

– permanent;

– program orar prestabilit 

(de exemplu 30km/h în ore-

le de şcoală de luni până vi-

neri şi 50 km/h în restul tim-

pului);

– selectiv (acţionarea tra-

pei va fi activată doar pen-

tru vehiculele dintr-o anu-

mită categorie);

– dezactivat (stand-by);

– conform programului sta-

bilit de către administratorul 

drumului, cu avizul Poliţiei 

Rutiere.

„A fost ideea domnului vi-

ceprimar (n.red. Dan Tarcea), 

semnalul a fost următorul: cum 

putem diminua accidentele din 

Cluj-Napoca? Acest prag de sol 

îi detectează din timp pe cei 

care merg cu viteză. Dacă mergi 

cu 50 km/h, pragul nu există. 

Dacă depăşeşti viteza, se acti-

vează singur şi te atenţionea-

ză. Pe această cale, dorim să 

semnalăm că ne interesează 

viaţa clujenilor şi că dorim să 

utilizăm toate avantajele teh-

nologiei smart”, a precizat Emil 

Boc, într-o conferinţă de presă.

Ofertele pot fi  depuse pâ-

nă la data limită de 23 de-

cembrie 2019, iar contractul 

va fi  încheiat pe o perioadă 

de şase luni. Potrivit caietu-

lui de sarcini, pragul de sol 

va trebui să reziste la un fl ux 

de minim 700 de maşini pe 

oră, necesitând maximum o 

singură revizie pe an. Dura-

ta de viaţă tehnică se întin-

de pe 10 ani, iar suma pusă 

la bătaie de municipalitate 

se ridică la 394.000 lei (cir-

ca 82.450 de euro).

Prag de sol smart. Cum va funcţiona sistemul anti-viteză?
Primăria achiziţioneaza un prag împotriva vitezomanilor.

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Având în vedere că aero-

portul este în fază avan-

sată să obţină circa 7 

milioane de euro din fon-

duri europene, jumătate 

din suma necesară înde-

plinirii obiectivului, 

directorul general al 

AIAIC, David Ciceo, anun-

ţă startul lucrărilor pen-

tru noua cale de rulare. 

Astfel, aeronavele Airbus 

320 sau Boeing 737 nu vor mai 

avea restricţii, în condiţiile în 

care doar 5% din avioane pot 

accesa actuala cale de rulare, 

care este, practic, vechea pistă 

de aterizare/decolare.

Primăvara anului 2021 este 

data fi xată pentru fi nalizarea in-

vestiţiei, care va fi  completată 

din venituri proprii, susţine Ci-

ceo. De asemenea, alte 7 mili-

oane de euro ar putea fi  obţi-

nute pentru noile echipamente 

de securitate. Ulterior, pasage-

rii nu vor mai fi  nevoiţi să scoa-

tă lichidele şi aparatura electro-

nică din bagaje. Totodată, în ul-

timele luni s-au montat şi defi -

brilatoare la Aeroportul Cluj.

„Avem un proiect să extin-

dem şi locurile de parcare 

(n.red. pentru avioane). Chiar 

dacă am făcut, din 2014 încoa-

ce, 8 locuri de parcare, ele nu 

sunt sufi ciente. Avem 10-11 

avioane poziţionate în fi ecare 

noapte, avem şi aeronave re-

direcţionate din cauza vremii, 

plus cursele charter”, a preci-

zat David Ciceo, într-o emisi-

une radio, oferind detalii şi 

despre proiectul noului termi-

nal. Acesta ar urma să aibă cel 

puţin 25.000 mp, la un cost de 

circa 10 milioane de euro şi 

operabil în 4-5 ani, potrivit ce-

lor mai optimiste opinii.

„Este urgent noul terminal, 

să fi e modern. Peste 10 ani, 

pasagerul de pe Aeroportul 

Cluj va întâlni doar angajatul 

care face controlul de securi-

tate. Până în avion nu va mai 

întâlni nicio altă persoană. (...) 

Până în 2050, ne propunem 

zero emisii de carbon. Este 

foarte greu, dar vom avea în 

vedere aceste aspecte în toate 

proiectele ce urmează”, a punc-

tat directorul general al AIAIC.

Zbor la New York 
încă din 2026?

David Ciceo afi rmă că ex-

tinderea pistei de aterizare/de-

colare la 3.400 metri este „un 

vis real”. Acesta a confi rmat 

că pista extinsă este priorita-

tea primordială a Aeroportu-

lui Cluj şi speră ca în bugetul 

pe anul 2020 să fi e alocate „su-

me corespunzătoare” pentru 

acest obiectiv. Odată cu devi-

erea Someşului Mic şi lucrări-

le de extindere fi nalizate, 2026 

este termenul optimist oferit 

de Ciceo pentru zborurile in-

tercontinentale via SUA şi Asia.

„Există un potenţial extraor-

dinar pentru aeroporturile regi-

onale în ceea ce priveşte trafi -

cul intercontinental. Am fost in-

vitat la Bangkok, în aprilie voi 

vorbi despre potenţialul aero-

porturilor regionale din Europa 

pentru zborurile directe în Asia. 

Bineînţeles, voi vorbi şi despre 

potenţialul Aeroportului Cluj. 

Pe lângă New York, ne va inte-

resa şi foarte mult Asia, poten-

ţialul românilor de a zbura în 

Asia, dar şi asiaticii să vină aici”, 

a declarat Ciceo.

„India, China şi alte ţări asi-

atice au o dezvoltare senzaţi-

onală în ceea ce priveşte avi-

aţia. (...) Am demarat deja dis-

cuţiile cu reprezentanţii din 

New York, Transilvania este 

de referinţă. Odată cu deschi-

derea unor legături directe cu 

New York, foarte mulţi ameri-

cani şi-ar dori să vină în vizi-

tă la Cluj”, a conchis directo-

rul general al Aeroportului Cluj.

Zborurile intercontinentale ar deschide 
porţile asiaticilor şi americanilor spre Cluj
Planuri mari pentru conducerea Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj (AIAIC) care anunţă mişcări masive

David Ciceo a vorbit despre posibilele noi destinaţii ale ae-
roportului clujean.

În prezent, de pe AIAIC, călătorii pot ajunge în 22 de ţări, a-
vând acces la peste 45 de destinaţii.

După ce, în ianuarie 2019, RyanAir lansa prima rută din 
Cluj-Napoca, al cincilea său aeroport din România, cu un ser-
viciu către Londra Southend, se pare că irlandezii vor reveni 
în 2020, cu o cursă spre Londra Stansted, din luna aprilie. De 
asemenea, Bulgaria și sud-estul ţării sunt alte destinaţii inte-
resante pentru clujeni, călătorii având astfel posibilitatea 
unui acces facil la litoralul bulgăresc sau la Delta Dunării.

„Suntem în discuţii cu noi destinaţii, noi companii, vom face 
întâlniri și cu agenţiile de turism în privinţa zborurilor charter. 
Dacă nu reușim în 2020, cel puţin în 2021 vom avea un zbor 
direct Cluj-Varna sau Cluj-Burgas. Am avut întâlniri și cu direc-
torul Aeroportului Tulcea (n.red. Stoian Vâlcu), pe viitor consi-
derăm că ar putea fi  o destinaţie turistică de vară interesantă 
pentru clujeni, este destul de difi cil să ajungi acolo din 
Transilvania”, a precizat David Ciceo, la un post de radio local.

Directorul general al Aeroportului Cluj a precizat că AIAIC a-
re rezultate „foarte bune”, așteptându-se la un profi t de 4 
milioane de euro. Deși termenul pentru atingerea pragului 
de 7 milioane de pasageri a fost fi xat pentru anul 2030, 
acest obiectiv ar putea fi  atins mult mai devreme, admite 
Ciceo, având în vedere investiţiile în îmbunătăţirea confor-
tului și siguranţei pasagerilor, dar și buna colaborare cu 
evenimentele găzduite de Cluj – UNTOLD, Electric Castle, 
TIFF –, respectiv, în lumina ultimelor performanţe ale 
CFR-ului, cu echipele sportive.

Delta Dunării, Londra Stansted, Varna sau 
Burgas! Destinații noi la Aeroportul Cluj?
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Campania Umanitara 

de Craciun – editia a XI-a, 

2019 a ajuns la fi nal. 

Voluntarii CERT au mers 

în perioada 14-15 decem-

brie prin satele izolate 

din munţii Apuseni pen-

tru a face bucurii oameni-

lor care locuiesc acolo.

130 de familii cu o situ-

aţie materială precară, bă-

trâni singuri precum şi 90 

de copii care locuiesc în ini-

ma Munţilor Apuseni au pri-

mit şi în acest an, sprijin în 

pragul sărbătorilor de Cră-

ciun, din partea Asociaţiei 

CERT Transilvania.

Astfel, în perioada 14-15 

decembrie, sania lui Moş Cră-

ciun s-a transformat într-o 

maşină cu tracţiune 4x4 pen-

tru a putea livra 130 de pa-

chete cu alimente de bază şi 

articole de igienă familiilor, 

copiilor şi bătrânilor cu o si-

tuaţie materială difi cilă din 

cătunele greu accesibile ale 

Munţilor Apuseni.

De asemenea, sărbători-

le vor fi cu siguranţă mai 

frumoase pentru cei 90 de 

copii care au primit pache-

te pline de dulciuri, rechi-

zite şi jucării.

Cu ajutorul donaţiilor în 

alimente sau bani, voluntarii 

CERT au pregătit pachetele şi 

sâmbătă şi duminică au stră-

bătut Munţii Apuseni pentru 

a le putea dărui.

CERT Transilvania a împărţit 
bucurie prin munţii Apuseni

130 de copii romi 

din Cojocna, cu vârste 

între 2 şi 14 ani, în urmă 

cu câteva zile, au fost 

pentru prima dată 

în viaţa lor un spectacol 

de teatru de păpuşi.

Copiii au luat parte cu emo-

ţie la primul spectacol de tea-

tru de păpuşi din viaţă, au ci-

tit şi discutat cărţi şi, la fi nal, 

toţi au plecat acasă cu daruri. 

Acţiunea continuă demersu-

rile WonderPuck de implica-

re în comunitate. Programul 

a început cu spectacolul „Cro-

itoraşul cel isteţ”, în regia Emi-

liei Nechita, prezentat Adina 

Ungur şi Robert Trifan, actori 

ai Teatrului de Păpuşi „Puck”.

Cei mici au urmărit cu su-

fl etul la gură năzdrăvăniile ero-

ului din poveste şi chiar s-au 

implicat în  momentele interac-

tive ale acţiunii. Au luat par-

te apoi la atelierele de carte 

susţinute de Biblioteca Jude-

ţeană „Octavian Goga” Cluj, 

cu lectură şi apoi discuţii pe 

marginea celor citite. La fi nal, 

fi ecare copil a primit câte un 

cadou, transmit reprezentan-

ţii Teatrului de Păpuşi „Puck”.

Evenimentul a fost găzduit 

şi coordonat de Centrul Social 

Misionar „Sf. M. Mc. Gheor-

ghe” din satul Cojocna, apar-

ţinând de Parohia Ortodoxă din 

localitate. Povestea acestui loc 

este şi ea plină de emoţie, o do-

vadă a spiritului de implicare 

în comunitate. Ideea construi-

rii unui centru social-misionar 

în localitate a fost lansată încă 

din 2012, însă cum nu s-a gă-

sit un loc în care să se ridice 

construcţia, autorităţile au aban-

donat proiectul.

În 2015, o familie de etnie 

romă a donat în acest sens un 

teren, iar cu ajutorul unei fa-

milii de ingineri originari din 

Cojocna s-a întocmit docu-

mentaţia necesară autorizării 

construcţiei. În 2016, s-a ame-

najat un parc de joacă, iar în 

luna noiembrie a aceluiaşi an 

au început lucrările la partea 

de clădire care are în vedere 

activităţile sociale ale centru-

lui. De atunci, s-a lucrat în re-

gim de voluntariat, iar atunci 

când a fost nevoie, s-a apelat 

la forţa de muncă locală.

În prezent, se lucrează la 

construirea părţii misionare 

a centrului, la ultimele fi ni-

saje de la partea socială şi se 

doreşte dotarea centrului prin 

fonduri europene. Centrul va 

dispune de duşuri publice, 

maşini de spălat, uscătoare, 

mai multe săli pentru diver-

se activităţi. Vă reamintim că, 

în Cojocna, sunt trei comu-

nităţi de etnie romă, însu-

mând peste 1.000 de persoa-

ne, iar centrul se afl ă într-una 

dintre acestea, reunind apro-

ximativ 150 de copii şi tineri 

şi circa 100 de adulţi.

Teatru pentru copiii 
din Cojocna
130 de copii romi au văzut pentru prima dată 
un spectacol de teatru de păpuşi

“RADP Cluj-Napoca “RADP Cluj-Napoca 
le urează clujenilor, le urează clujenilor, 
clienţilor şi partenerilor clienţilor şi partenerilor 
un Crăciun Fericit un Crăciun Fericit 
şi îmbelşugat alături şi îmbelşugat alături 
de cei dragi. “de cei dragi. “
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Educaţia va avea un 

buget mai mare decât 

cel de anul trecut, potri-

vit anunţului făcut 

de ministrul Finanţelor, 

Florin Cîţu, iar salariile 

profesorilor vor creşte.

Întrebat dacă programa-

ta majorare salarială de anul 

viitor pentru cadrele didac-

tice va avea loc conform pre-

vederilor din OUG 114, pe 

care Guvernul a anunţat că 

o va abroga în mare parte 

prin asumarea răspunderii, 

Cîţu a declarat că „banii pen-

tru creşterile salariale ale 

profesorilor sunt prevăzuţi 

în bugetul pe 2020”.

Anunţul vine în contextul 

în care pe 19 noiembrie lide-

rul FSLI Simion Hăncescu de-

clara după o întâlnire cu pre-

mierul şi ministrul de fi nan-

ţe că majorarea de la 1 ianu-

arie 2020 era sigură, dar în-

că se faceau calcule pentru 

cea de la 1 septembrie 2020.

În Ordonanţa de Urgenţă 

114/2018, e prevăzut că pro-

fesorii vor avea în 2020 o 

creştere de 75% din diferen-

ţa rămasă (n.r. restul rămas 

dupa creşterea de 25% din 

septembrie 2019) până la gri-

la de salarizare prevăzută în 

Legea 153 a salariilor.

Concret, dacă un profesor 

ar avea de primit încă 100 de 

lei ca să ajungă la nivelul gri-

lei din 2022, atunci el a pri-

mit 25 de lei de la 1 ianuarie 

2019, 25 de lei va primi de la 

1 ianuarie 2020 şi 50 de lei de 

la 1 septembrie 2020.

Salariile profesorilor vor creşte 
de la 1 ianuarie 2020!

1 ianuarie 2020  – 25% din diferenţa rămasă până la grilă

1 septembrie 2020 – restul până la salariile de bază prevă-
zute de lege pentru anul 2022.

Creșterea va avea loc în felul următor:

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Floreştiului, 

Horia Şulea, a anunţat 

în urmă cu câteva zile 

că o nouă şcoală gimnazi-

ală va fi  construită.

Din spusele edilului, tere-

nul pe care va fi  ridicată şcoa-

la a fost donat de un antre-

prenor cu sufl et mare.

„Ne apucăm de a realiza o 

nouă şcoală gimnazială, cu 36 

săli de clasă (20 pentru 0-4 şi 16 

pentru 5-8), laboratoare, sală fes-

tivă, atrium, bibliotecă, sală de 

sport, grupuri sanitare, cabinet 

psihologic, cabinet medical, can-

celare, parcare. Țineti minte, 

acum câțiva ani, tot așa, prezen-

tam pozele temelor de proiecta-

re privind o școală, o creșă, o 

grădiniță. Acum, școală, creșă și 

grădinița sunt fi nalizate și date 

în funcțiune”, a spus Şulea.

Terenul donat de antreprenor 

are peste 6.200 de metri pătraţi 

în zona Porii-Eroilor. Şcoala va 

avea o suprafaţă construită pro-

pusa de 4.500 mp, 

S-D+P+2E+Etaj retras, supra-

feţe verzi de minim 35%, adică 

2.177 mp pe sol şi terase verzi.

În toamna acestui an a fost 

dată în folosinţă prima şcoală 

ridicată vreodată de la zero în 

Floreşti după Revoluţie.

Clădirea de pe strada Ceta-

tea Fetei are o capacitate de 900 

de elevi. Clădirea, care are, pe 

lângă săli de clasă, laboratoare, 

sală festivă şi terenuri de sport.

Însă, fl oreștenii au avut de 

așteptat câțiva ani până elevii 

au putut să se înscrie la școala 

din localitate. Primarul a pro-

mis prin 2016 că elevii din lo-

calitate și împrejurimi vor avea 

propriul lor liceu. Clădirea tre-

buia să fi e funcțională în octom-

brie 2017, însă a mai fost nevo-

ie de doi ani până când porțile 

școlii s-au deschis. În ceea ce 

privește noua școală gimnazia-

lă, edilul nu a specifi cat când 

vor începe lucrările.

36 de clase pentru elevii din Floreşti
Un antreprenor a donat un teren pentru ridicarea unei şcoli

Oana SPIRU
redactia@monitorulcj.ro

Anul acesta examenul 

de rezidenţiat le-a dat 

mari bătăi de cap viitori-

lor rezidenţi.

În urmă cu o săptămână, 

aproape 9.000 de medici au 

susţinut examenul de rezi-

denţiat, dintre care 1280 de 

candidaţi au fost la Univer-

sitatea de Medicină şi Far-

macie „Iuliu Haţieganu”. Exa-

menul a fost programat ini-

ţial în 17 noiembrie şi amâ-

nat din cauză că nu a exis-

tat un ministru al Educaţiei 

la vremea respectivă.

După examenul din 8 de-

cembrie, ministrul Sănătă-

ţii, Victor Costache, a anun-

ţat modificări majore la re-

zidenţiat cu scopul de a u-

niformiza materia studiată 

de viitorii medici.

Victor Costache a preci-

zat, răspunzând întrebărilor 

jurnaliştilor, că a iniţiat un 

dialog cu rectorii universită-

ţilor de medicină din ţară pen-

tru a discuta despre actuali-

zarea bibliografi ei, propune-

rea fi ind de a folosi marile 

cărţi internaţionale, traduse.

„Sunt şi cadru didactic şi 

am iniţiat un dialog cu rec-

torii. Suntem cu toţii de acord 

că este mult loc de mai bine. 

Propunerea noastră este ca 

în perioada care va urma, nu 

pot să vă spun dacă va fi  de 

la anul, dar cu siguranţă va 

fi  implementată această ma-

terie, să folosim atât în facul-

tăţile şi universităţile de me-

dicină, cât şi pentru exame-

nul de rezidenţiat, o materie 

unică. Propunerea noastră es-

te să folosim marile cărţi in-

ternaţionale, care sunt tradu-

se, iar ediţiile sunt actualiza-

te în română, de exemplu să 

folosim (manualul de medi-

cină -n.r.) Harrison, (manu-

alul de medicină -n.r.) 

Bramwell, (tratatul de medi-

cină -n.r.) Schwartz pentru 

chirurgie. De asemenea, mai 

există şi cărţile care sunt pu-

blicate de profesorii noştri, 

care pot fi  surse bibliografi -

ce suplimentare. Asta a fost 

drama generaţiei noastre de 

medici, inclusiv a mea. Cred 

că am învăţat de pe patru se-

turi de cărţi şi materii în tim-

pul facultăţii, licenţei, rezi-

denţiatului. Nu mai spun exa-

menul de specialitate”, a spus 

ministrul Sănătăţii.

Sunt de acord studenţii 
cu modifi cările propuse?

Studenţii nu contestă în 

totalitate ideile Ministrului 

Victor Costache, însă aceş-

tia susţin că este absurd să 

se dorească o uniformizare 

a bibliografi ei tuturor uni-

versităţilor de medicina din 

România, deoarece fi ecare a-

re propriile cerinţe şi pro-

priul stil de examinare.

„Preluăm idei bune din 

Vest pe care încercăm să le 

implementăm într-un sistem 

de învăţământ bolnav care 

trebuie reformat din temelie. 

Mi se pare o idee foarte bu-

nă că vor să introducă ca bi-

bliografi e cărţi internaţiona-

le de specialitate, updatate la 

ce se întâmpla în momentul 

actual în medicină.Totuşi es-

te un lucru greu fezabil într-un 

sistem în care puţine cadre 

didactice sunt dispuse să ac-

cepte o altă carte decât cea 

a lor proprie ca suport de curs 

principal. Totodată, mi se pa-

re absurd să se dorească o u-

niformizare a bibliografi ei tu-

turor universităţilor de medi-

cină din România. Fiecare a-

re propriile cerinţe şi propriul 

stil de examinare, iar acest 

lucru nu se va schimba pes-

te noapte printr-o bibliogra-

fi e comună. Sunt de părere 

că înainte de a se face orice 

schimbare majoră în sistemul 

de predare şi examinare, o 

schimbare care este imperi-

os necesară de altfel, trebu-

ie să se analizeze bine pro-

blema, eventualele lipsuri şi 

repercursiuni ce pot urma, 

pentru că altfel vor ajunge să 

încurce din nou exact studen-

tul, cel pe care ei încearcă te-

oretic să îl ajute”, relatează 

P. un student al Universităţii 

de Medicină şi Farmacie „Iu-

liu Haţieganu”.

Vă reamintim că la  Uni-

versitatea de Medicină şi Far-

macie „Iuliua Haţieganu” 

Cluj-Napoca  s-au înscris 865 

de candidaţi pentru locurile 

de la Medicină, 241 la Me-

dicină dentară şi 174 la Far-

macie. La nivel naţional, 

6.283 au susţinut examenul 

pentru Medicină, 1.740 pen-

tru Medicină dentară şi 853 

pentru farmacie. 

Schimbări majore la examenul de rezidenţiat?
„Preluăm idei bune din vest pe care încercăm să le implementăm într-un sistem de învăţământ bolnav”

În urmă cu o săptămână, aproape 9.000 de studenţi au susţinut examenul de rezidenţiat, dintre care 1280 de candidaţi au fost de la UMF

VICTOR COSTACHE | 
ministrul Sănătăţii

Sunt şi cadru didactic 
şi am iniţiat un 
dialog cu rectorii. 
Suntem cu toţii de 
acord că este mult 
loc de mai bine. 
Propunerea noastră 
este ca în perioada 
care va urma, nu pot 
să vă spun dacă va fi 
de la anul, dar 
cu siguranţă va fi 
implementată 
această materie, 
să folosim atât 
în facultăţile şi 
universităţile de 
medicină, cât şi 
pentru examenul 
de rezidenţiat, 
o materie unică. 

www.monitorulcj.ro
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LICITAȚIE PUBLICĂ

Societatea VP REALTY S.A., persoană juridică română, cu 
sediul social în București, bulevardul Pierre de Coubertin nr. 
3-5, Offi ce Building, etaj 4, biroul 4, sectorul 2, având număr 
de înregistrare la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București J40/4601/2007, identifi cator unic la ni-
vel european ROONRC.J40/4601/2007, cod de identifi care 
fi scală RO 21285970 (“VP REALTY” sau “Vânzătoarea”),

anunţă intenţia de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu stri-
gare a următorului bun imobil, proprietatea Vânzătoarei, respec-
tiv construcţia situată în Mun. Cluj-Napoca, str. Dâmboviţei nr. 77, 
jud. Cluj, identifi cată cu nr. cadastral 277598-C1 (nr. topografi ce 
15925, 15924/3), intabulată în Cartea Funciară nr. 277598 (nr. 
CF vechi 185230) a municipiului Cluj-Napoca, având un regim de 
înălţime P+4E, cu suprafaţa construită la sol de 645 mp, suprafa-
ţa desfășurată de 3.225 mp și suprafaţa utilă de 2.856,21 mp, de-
numită în cele ce urmează „Imobilul“, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe și spatii cu altă des-
tinaţie construite din fondurile statului și din fondurile unităţilor e-
conomice sau bugetare de stat.

Licitaţia publică pentru vânzarea Imobilului va porni de la 
preţul de 1.260.000 (un-milion-doua-sute-şaizeci-mii) Euro, 
la care se va aplica TVA în regimul și cota prevăzute de legea 
în vigoare la data semnării contractului de vânzare, care a fost 
determinat de către un expertul VITTA SEBASTIAN PFA, evalu-
ator autorizat, membru titular ANEVAR (legitimatie nr. 17125/
valabila 2019), cu respectarea prevederilor din Normelor teh-
nice de evaluare privind vînzarea de locuinţe și spaţii cu altă 
destinaţie construite din fondurile statului și din fondurile u-
nităţilor economice sau bugetare și a Condiţiilor privind orga-
nizarea licitaţiilor de vînzare a clădirilor de locuit și a spaţiilor 
cu altă destinaţie din cadrul acestora, precum și a locuinţelor 
construite din fondurile unităţilor economice și bugetare apro-
bate prin Hotărârea de Guvern nr. 658/1992.

În vederea participării la licitaţia publică, ofertanţii vor fa-
ce dovada constituirii unei garanţii de participare în cuantum 
de 126.000 (una-sută-două-zeci-și-șașe-mii) Euro (exclusiv 
TVA), care se va achita în echivalentul în RON, la cursul de 
referinţă EUR/Ron stabilit de Banca Naţională a României 
valabil la data plăţii, în contul VP Realty IBAN RO21 BREL 
0900 3585 0RO1 1001, deschis la Libra Internet Bank S.A.

Sunt invitaţi să participe la licitaţie persoane fi zice sau ju-
ridice române. Un ofertant va putea depune o singură ofertă.

Documentele de participare care trebuie prezentate pen-
tru participarea la licitaţie, descrierea Imobilului, mode-
lul de Contract de vânzare, precum și modul de desfășu-
rare a licitaţiei publice sunt precizate în „Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitaţiei deschise pentru vân-
zarea Imobilului” care poate fi procurat gratuit de la se-
diul Vânzătoarei din Mun. București, B-dul Pierre de Couber-
tin nr. 3-5, Office Building, etaj 4, biroul 4, Sectorul 2, în 
perioada 16.12.2019 – 16.01.2020, intre orele 09:00 – 
18:00 pe baza (i) actului de identitate și (ii) daca este ca-
zul, a unei împuterniciri exprese în acest sens din partea 
unei persoane juridice.

Toţi participanţii la licitaţie au obligaţia de a elabora și depu-
ne documentele prevăzute de Regulamentul de organizare și des-
fășurare a licitaţiei deschise pentru vânzarea Imobilului în confor-
mitate cu prevederile acestuia și să respecte prevederile aplicabi-
le ale Regulamentului de organizare și desfășurare a licitaţiei des-
chise pentru vânzarea Imobilului, sub sancţiunea descalifi cării.

În eventualitatea adjudecării Imobilului la licitaţie, contrac-
tul de vânzare cu privire la Imobil va fi  încheiat și vânzarea 
Imobilului va fi  realizată sub rezerva aprobării fi nale a opera-
ţiunii de către administratorul VP REALTY.

Adjudecatarul va avea obligaţia de a încheia, in calitate de 
cumpărător, contractul de vânzare a Imobilului. Plata preţului 
de adjudecare a Imobilului se va face după cum urmează:

(i).....suma în Ron depusă cu titlu de garanţie de parti-
cipare la licitaţie, în echivalentul său în Euro calculat la cur-
sul de referinţă EUR/Ron stabilit de Banca Naţională a Ro-
mâniei valabil pentru data semnării contractului de vânza-
re, va constitui arvună și se va imputa asupra tranșei de 
plată din preţul de adjudecare al Imobilului la data semnă-
rii contractului de vânzare;

(ii).....la data semnării contractului de vânzare, dacă va 
fi cazul, adjudecatarul va achita echivalentul în Ron al dife-
renţei pozitive dintre o sumă reprezentând 10% din preţul 
de adjudecare, exprimată în Euro, și echivalentul în Euro al 
garanţiei de participare la licitaţie (determinat conform pct. 
(i) de mai sus), la cursul de referinţă EUR/Ron stabilit de 
Banca Naţională a României valabil pentru data semnării 
contractului de vânzare;

(iii).....restul din preţul de adjudecare al Imobilului se 
va plăti șîn 12 (douăsprezece) Rate Lunare egaleţ sau șîn 
termen de maxim 12 (douăsprezece) luni de la data sem-
nării contractului de vânzare, din fonduri provenind din 
creditul acordat adjudecatarului de către o instituţie ban-
cară finanţatoare.

Înscrierea la licitaţie se va putea face la sediul Vânzătoa-
rei din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, 
Office Building, etaj 4, biroul 4, Sectorul 2, în perioada 
16.12.2019 – 16.01.2020, intre orele 09:00 – 18:00 și pe 
data de 17.01.2020 intre orele 09:00 – 10.00. Ultima zi de 
înscriere va fi 17.01.2020, ora 10:00.

Licitaţia va avea loc în data de 21.01.2020, ora 13:00, la lo-
caţia din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Offi -
ce Building, etaj 6, Sectorul 2 și la aceasta pot participa exclusiv 
persoanele fi zice sau juridice care s-au înscris, cu respectarea ce-
rinţelor și termenelor din „Regulamentul de organizare și desfă-
șurare a licitaţiei deschise pentru vânzarea Imobilului”.

Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare 
și clarifi cări cu privire la „Regulamentul de organizare și des-
fășurare a licitaţiei deschise pentru vânzarea Imobilului” la nr. 
de telefon 021/2095696, prin fax: 021/2095673, sau e-mail 
offi ce@e-proprietati.ro, persoană de contact – administrator 
VP Realty – dl. Adrian Gheorghiu.

VP REALTY S.A.
prin administrator
Adrian Gheorghiu

COMUNICAT DE PRESĂ

Turda va inaugura luni noua companie de 
transport public, iar autobuzele electrice vor intra 

în circulaţie. Tarifele NU VOR CREŞTE!

TUP – Transport Urban Public Turda este compania de 
transport public nou înfi inţată, subordonată direct Consiliu-
lui Local. Astfel, începând de luni, Turda va oferi cetăţenilor 
servicii de transport civilizate.

Cele 20 de autobuze electrice care compun fl ota noii so-
cietăţi au fost achiziţionate cu fonduri europene și sunt do-
tate modern, cu camere de supraveghere video, rampe spe-
ciale pentru persoanele cu dizabilităţi, aer condiţionat, Wi-fi  
și sistem de E-Ticketing.

Tarifele, traseele şi orarul de circulaţie vor rămâne 
aceleaşi, nu vor suferi modificări! De asemenea, până în 
luna ianuarie, cetăţenii vor putea circula cu abonamen-
tele vechi. Începând cu anul 2020, se vor introduce car-
durile electronice care vor fi distribuite gratuit și vor înlo-
cui vechile abonamente.

Toate autobuzele sunt dotate cu camere de supraveghe-
re video şi sistem GPS, astfel încât să fi e prevenite şi depis-
tate infracţiunile sau distrugerile.

Modernizarea transportului public face parte din proiec-
tele europene fi nanţate de Uniunea Europeană pe baza Pla-
nului de Mobilitate Urbană Durabilă, cu scopul de a reduce 
semnifi cativ poluarea și de a crea un sistem de mobilitate 
urbană prietenos cu mediul înconjurător. Proiectele fi nan-

ţate prevăd, de asemenea, modernizarea completă a arte-
relor pe care circulă mijloacele de transport în comun (cu 
piste de biciclete), modernizarea staţiilor și a spaţiilor verzi, 
monitorizare video și implementarea sistemului de Bike Sha-
ring. Valoarea totală a proiectului, pentru cele 4 coridoare 
de mobilitate urbană, este de 31.355.430,65 euro.

Biroul de Presă

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Profesorul Liviu Zăpârţan, 

Ambasador al României 

pe lângă Sfântul Scaun, 

va primi săptămâna vii-

toare titlul de Cetăţean de 

onoare al judeţului Cluj – 

„Clujean de onoare”. 

Reamintim că Alin Tişe, 

preşedintele Consiliului 

Judeţean l-a avut, în 2014, 

pe Zăpârţan drept condu-

cător de doctorat.

Pe ordinea de zi a şedin-

ţei de Consiliu Judeţean de 

joi, 19 decembrie, se află şi 

un proiect de hotărâre pri-

vind acordarea titlului de 

Cetăţean de onoare al jude-

ţului Cluj – „Clujean de 

onoare” profesorului univer-

sitar Liviu Zăpârţan, “una 

dintre personalităţile cu ade-

vărat remarcabile ale învă-

ţământului superior şi ale 

cercetării clujene, naţiona-

le şi internaţionale”, potri-

vit forului judeţen.

Istoric şi filosof clujean, 

Liviu Zăpârţan este Amba-

sador al României pe lângă 

Sfântul Scaun şi Ordinul Mi-

litar Suveran de Malta.

Astfel, după ce în perioa-

da anilor 1995-2000 domnul 

Zăpârţan a fost Ambasador 

al României în Marele Ducat 

de Luxemburg, fi ind decorat 

cu Ordinul „Marea Cruce de 

Merit a Marelui Ducat de Lu-

xemburg”, începând din anul 

2016 Zăpârţan îndeplineşte 

înalta demnitate de Amba-

sador Extraordinar şi Pleni-

potenţiar al României pe lân-

gă Sfântul Scaun şi Ordinul 

Suveran Militar de Malta.

„Prin întreaga şi extrem 

de bogata activitate derula-

tă în calitate de ambasador, 

Excelenţa Sa a acţionat în di-

recţia dezvoltării relaţiilor 

bilaterale dintre România şi 

Vatican, contribuind, totoda-

tă, la creşterea vizibilităţii 

internaţionale a Statului Ro-

mân şi a judeţului Cluj, ale 

căror valori şi tradiţii le-a 

promovat în mod constant 

în plan internaţional. În acest 

context, al extrem de consis-

tentei activităţi de promova-

re a Clujului şi a României 

în lume, se impune a fi  men-

ţionat şi rolul extrem de im-

portant pe care personalita-

tea propusă a fi  desemnată 

Cetăţean de Onoare al Jude-

ţului Cluj l-a avut în organi-

zarea vizitei în Transilvania 

a Papei Francisc, moment de 

vârf al relaţiilor dintre Ro-

mânia şi Sfântul Scaun”, 

transmite Consiliul Judeţean.

În ceea ce priveşte carie-

ra didactică, începând din 

anul 1970 şi până în 1990, 

Liviu Zăpârţan a fost cadru 

didactic universitar la Facul-

tatea de Istorie şi Filosofi e a 

Universităţii „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca şi, începând 

cu anul 1990, profesor în ca-

drul Facultăţii de Drept a U-

niversităţii „Babeş-Bolyai”.

În perioada 2001-2005, Ză-

pârţan a fost şef al Departa-

mentului de Ştiinţe Politice 

din cadrul Facultăţii de Ştiin-

ţe Politice şi Administrative 

a Universităţii „Babeş-Bolyai” 

şi cadru didactic al Departa-

mentului de Ştiinţe Politice 

din cadrul Facultăţii de Drept 

a Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Totodată, în perioada 

2005-2010, Zăpârţan a fost 

directorul Şcolii de Filosofi e 

Politică a Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” iar, în perioada 

2005-2012, profesor univer-

sitar în cadrul Facultăţii de 

Istorie şi Filosofi e a Univer-

sităţii „Babeş-Bolyai”, De-

partamentul de Istorie a Fi-

losofi ei Antice şi Medievale.

Liviu Petru Zăpârţan a 

publicat peste 80 de lucrări 

ştiinţifice şi didactice în ţa-

ră şi străinătate.

Reamintim că în 2004, 

Alin Tişe şi-a susţinut lucra-

rea de doctorat cu tema ”Con-

cepţii privind rolul discursu-

lui politic în consolidarea de-

mocraţiei”, iar coordonato-

rul lucrării a fost profesorul 

universitar Liviu Zăpărţan.

Ambasadorul României la Vatican, 
cetăţean de onoare al Clujului
Profesorul Livu Zăpârţan i-a coordonat, în 2004, teza de doctorat lui Alin Tişe
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Ministrul Economiei, Virgil 

Popescu, a dat asigurări, 

vineri, după şedinţa de 

guvern, că nu vor exista 

creşteri de preţuri la ener-

gie electrică şi gaze natura-

le de la 1 ianuarie, după ce 

OUG 114 va fi  modifi cată.

„Prin aceste măsuri pe ca-

re le luăm prin proiectul de 

modifi care a OUG 114 dorim 

să ajungem în 2021 la o pia-

ţă liberă care să nu mai aibă 

distorsiuni şi vă spun cu fer-

mitate că nu vom avea creş-

teri de preţ de la 1 ianuarie, 

în ciuda (a ceea) ce spun u-

nii şi alţii. Se va vedea foarte 

curând că preţurile la energie 

electrică şi gaze naturale nu 

va creşte de la 1 ianuarie. O 

piaţă în care preţul la energia 

electrică reglementat de AN-

RE pentru consumatorul cas-

nic să nu fi e mai mare decât 

preţul pe piaţa concurenţială 

pe care îl oferă Hidroelectri-

ca”, a declarat ministrul Eco-

nomiei, Virgil Popescu.

El a mai spus că efectele OUG 

114 nu au fost vizibile pentru 

consumatorii casnici.

„În ambele zone, şi de ener-

gie electrică şi de gaze natura-

le, OUG 114 a impus nişte bari-

ere de preţ la achiziţia energiei 

electrice şi a gazului natural de 

la producător către furnizori. A 

scăzut preţul de achiziţie al ener-

giei electrice şi al gazelor natu-

rale pentru furnizori, dar la po-

pulaţia casnică preţul nu a scă-

zut. S-a creat o marjă mult mai 

mare pentru furnizori în a-şi 

mări profi tul. Am propus Gu-

vernului, în primă lectură, ridi-

carea acestor bariere de preţ la 

producător pentru gazele natu-

rale la 1 iulie 2020 şi pentru 

energia electrică la 31 decem-

brie 2020”, a declarat ministrul 

Economiei, Virgil Popescu.

El s-a referit şi la taxa de 2% 

impusă companiilor din energie.

„Am vorbit despre ridicarea 

acelei taxe de 2% impusă com-

paniilor din energie pe cifra de 

afaceri, o taxă care a crescut in-

util factura românilor, o taxă în 

urma căruia s-au strâns peste 

600 de milioane de lei în con-

turile ANRE şi am propus Gu-

vernului ca cu aceşti bani să se 

poată efectua proiecte în zona 

de energie, de efi cienţă energe-

tică şi să-i putem folosi şi peb-

tru consumatorul vulnerabil, 

pentru că tot în cursul anului 

2020 ne-am propus să defi nim 

consumatorul vulnerabil şi sche-

ma de fi nanţare a acestuia. Avem 

două infringementuri. Unul, în 

derulare, cu privire la blocarea 

exporturilor de gaze naturale, 

pe care îl vom ridica prin aceas-

tă ridicare a barierelor de la 1 

iulie şi un pre-infringement cu 

privire la Ordonanţa 19, care a 

modifi cat OUG 114 practic in-

dependenţa reglementatorului 

a fost afectată iar Parlamentul 

şi Guvernul au intervenit şi au 

impus o rată a rentabilităţii de 

6,9% a companiilor de distri-

buţie din domeniile energiei elec-

trice şi de gaze naturale”, a ex-

plicat ministrul Economiei.

Se scumpesc gazul şi curentul 
de la 1 ianuarie 2020?

Piaţa rezidenţială din 

Cluj-Napoca ar putea înre-

gistra în 2019 cele mai 

bune rezultate din istoria 

sa modernă.

Numărul de locuinţe li-

vrate în oraş şi împrejurimi 

ar urma să se situeze la un 

nivel similar cu cel înregis-

trat în 2018, când s-a înre-

gistrat un record absolut, de 

circa 7.000 de locuinţe. Tot 

mai multe proiecte mixte se 

dezvoltă în interiorul oraşu-

lui, cu multiple facilităţi şi 

cu o componentă de biro-

uri. Noul record de livrări 

depinde de respectarea gra-

ficelor de construcţie din 

partea dezvoltatorilor, dar 

şi de rapiditatea cu care vor 

fi întocmite procesele de re-

cepţie a lucrărilor.

De asemenea, preţurile 

s-au majorat cu aproxima-

tiv 10% în 2019, în timp ce 

gradul de absorbţie al locu-

inţelor predate în acest an 

s-a menţinut la un nivel ex-

trem de ridicat, de peste 

90% până la predare. În 

plus, aproximativ 80% din-

tre persoanele fizice care 

achiziţionează o locuinţă în 

oraş, realizează tranzacţia 

din resurse financiare pro-

prii, Cluj-Napoca fiind o 

piaţă atipică din acest punct 

de vedere, proporţia ca-

sh-credit fiind inversată în 

alte pieţe rezidenţiale regi-

onale din ţară.

Constanţa şi Timişoara 

reprezintă următoarele pie-

ţe rezidenţiale, cu aproxi-

mativ 4.000 de locuinţe ter-

minate anual, în principal 

datorită avântului luat de 

localităţile limitrofe. Bra-

şov, Sibiu, Iaşi şi Oradea 

sunt celelalte pieţe reziden-

ţiale în care sunt predate 

anual peste 1.000 de locu-

inţe, Craiova având premi-

sele de a intra în 2019 în 

rândul acestora, potrivit ra-

portului de piaţă întocmit 

de o companie de consul-

tanţă imobiliară.

„2019 a fost un an bun 

pentru piaţa rezidenţială clu-

jeană. Preţurile au continu-

at să crească, nu se pot gă-

si aproape deloc apartamen-

te finalizate şi nevândute de 

către dezvoltator, iar oferta 

a început să fie tot mai va-

riată, mai ales în zone se-

mi-centrale şi în proiecte de 

dimensiuni mari şi care in-

clud numeroase facilităţi, 

spaţii de birouri şi comerci-

ale. 2020 şi următorii ani 

vor fi interesanţi, cu o ce-

rere relativ constantă, dar 

şi cu un potenţial redus de 

livrări în viitor, în absenţa 

unor noi autorizaţii”, a pre-

cizat Anamaria Burcă, re-

prezentantul companiei de 

consultanţă imobiliară.

7.000 de locuinţe livrate 
în Cluj-Napoca în anul 2019? 
Clujenii îşi cumpără case din resurse proprii!

Sute de arbori au fost 

doborâţi la pământ în 

Munţii Apuseni. 

Imaginile cu copacii 

tăiaţi au fost filmate 

acum câteva zile 

în Valea Drăganului,

 judeţul Cluj.

Autorităţile din zonă ridi-

că din umeri, spun că nu ştiu 

să fi e tăieri ilegale acolo, iar 

Ministrul Mediului afi rmă că 

cetăţenii îi semnalează zil-

nic cazuri de ceea ce spun 

ei că sunt tăieri ilegale.

„Nu este zi lăsată de la 

Dumnezeu în care să nu pri-

mesc mesaje, fie că e Cluj, 

că e Maramureş, fie că e Al-

ba, fie că e Harghita sau Co-

vasna, judeţele de munte cu 

suprafeţe mari de pădure, 

prin care cetăţenii îmi sem-

nalează şi mie astfel de ca-

zuri, pe care ei pleacă de la 

premisa că sunt tăieri ilega-

le. Eu, urmând ca apoi, ce-

ea ce în mod normal nu es-

te treaba de ministru, tre-

buie să informez gărzile fo-

restiere. Am vorbit cu co-

legii de la Garda Forestiera 

şi cei din minister să-mi 

prezinte pentru luni dimi-

neaţă, exact care este sta-

diul acolo şi dacă a fost o 

tăiere legală sau ilegală. Cu 

siguranţă, acolo dacă au 

fost comise ilegalităţi, vor 

fi supuşi legii”, spune Cos-

tel Alexe, ministrul mediu-

lui, citat de digi24.ro.

Garda Forestieră din Cluj 

a refuzat să dea punct de 

vedere însă spune că e la 

curent cu situaţia aceasta.

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a discutat în urmă cu 

aproape două săptămâni cu 

ministrul Mediului, despre 

problema tăierilor ilegale.

„Datele sunt de speriat. 

O o cantitate egală de lemn 

cu cea care se taie legal se 

taie şi ilegal şi asta trebuie 

să înceteze”, a declara şe-

ful statului.

Potrivit Greenpeace, ju-

deţele Maramureş şi Cluj 

se afla pe locurile trei şi 

patru în topul tăierilor ma-

sive de copaci. 

Deazastrul se vede şi în 

imaginile surprinse de Gre-

enpeace în localitatea clu-

jeană Măguri-Răcătău.

Arbori doborâţi la pământ 

şi camioane pline cu lemn 

ieşeau zilnic din zona Mun-

ţilor Apuseni, iar în cei ze-

ce ani de când s-a defrişat 

masiv nu s-au făcut replan-

tări, pământul luând-o la va-

le. Acum, nici măcar hoţii 

nu mai au ce fura, în con-

diţiile în care, în octombrie 

2018, Monitorul de Cluj sem-

nala că o pădure din zona 

comunei a devenit paradi-

sul hoţilor fiindcă nu o pă-

zeşte nimeni.

„Nu se mai poate tăia la 

fel de mult ca înainte, pen-

tru că nu mai este! Doar din 

zona Măguri-Răcătău, pe o 

suprafaţă de 2.000 de hec-

tare s-a tăiat pădurea ilegal 

şi nu s-au făcut plantaţiile 

la timp, aşa că terenul înce-

pe să fie într-un stadiu de 

degradare din ce în ce mai 

avansat”, a precizat Horia 

Petrehuş, şeful Corpului de 

voluntari Garda de Mediu 

Cluj, pentru Ştirile ProTV.

Potrivit estimărilor, preju-

diciul înregistrat în pădurea 

amintită a depăşit, din 1990 

până în 2018, peste 31 de mi-

lioane de lei. Furturile de 

lemn în pădurea aparţinând 

Composesoratului Măguri 

Cluj, nepăzită din anul 2015, 

din cauza unor litigii între 

membri pentru conducerea 

asociaţiei, care au creat un 

vid de putere şi de lipsă de 

decizie, la care s-a adăugat 

acumularea unor datorii, au 

continuat nestingherite.

În ceea ce priveşte volu-

mul masei lemnoase recol-

tate ilegal, Clujul este din 

nou în top, tot pe locul 5, 

cu nu mai puţin de 6.836 

metri cub de lemne tăiate 

fraudulos. Mai departe, ca-

zurile cu valoarea cea mai 

mare a prejudiciului s-au în-

registrat în judeţele Mara-

mureş (15.216.619 lei), Cluj 

(4.350.496 lei – locul 2) şi 

Neamţ (1.372.563,737 lei), 

reprezentând aproape o tre-

ime (30,79%) din totalul 

prejudiciului înregistrat la 

nivel naţional, în anul 2018.

Sute de arbori doborâţi pe Valea Drăganului. 
Garda Forestieră Cluj tace!
Imagini de coşmar: sute de buşteni tăiaţi zac pe marginea drumului.

Sute de arbori au fost doborâţi la pământ în Munţii Apuseni. 

Circa 150 de internauţi și-au arătat indignarea faţă de 
defrășările care lasă România fără păduri.

„Atâta timp cât lumea stă pe facebook....nimic nu se va 
schimba..... francezii luptă pana la ultima suflare pt ce-
ea ce vor, ies în stradă..se bat cu forţele de ordine....in-
tră peste politicieni....românul stă și face pe piz... sau 
se văicăre pe facebook..ne merităm soarta” – Georgeta.

„Asta e manipulare. Ce vedeţi e ceea ce a căzut la furtuna 
din septembrie 2018. Sunt dealuri întregi de padure dobo-
râte. Susţin stoparea taierilor dar aici nu e cazul” – Marius.

„Doamne ferește, oameni nebuni , peste tot se taie 
lemn, dar nu așa, se ferește pădurea, unde se va ajun-
ge, clasa asta politică trebuie înlăturată cit mai repede 
!! Ei sunt hoţii să știţi !!” – Florica.

„Câtă nepăsare din partea noastră! Trist, foarte trist că aș-
teptăm legile si statul sa se ocupe de fi ecare dată”.-

Indignare pe Facebook 
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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

CASE/CABANE

¤ Dau în chirie casă în supr. de 
75 mp, centrală proprie, izolat 
termic, utilat complet, cu parca-
re, pe termen lung, zona Gării. 
Preț 550 euro, negociabil. (2.7)

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 
Pentru 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.

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 lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 
613 mp, front 18 ml la drum 
judeţean, preţ 15 euro mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 mp, 
intravilan, zona de case, carte fun-
ciară, curent electric, apă, front 90 
m la drumul principal. Preţ 4 euro 
mp. Telefon 0752-371454.

ÎNCHIRIERI

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, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în Florești, 
zona VIVO (Polus), suprafața de 
50 mp, Informații suplimentare la 
telefon la 0775-139542. (1.14)

¤ 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

¤ 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.

¤ 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.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Depanare și reparaţii TV la 

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

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

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.

MESAJ

UN MESAJ SIMPLU 
DIN BIBLIE

Vă așteptăm duminica 15 
decembrie, orele 17-18, 

la locația din: Bd. 21
Decembrie 1989, nr. 36, cam 

5. Intrarea este liberă. 
Tel. 0721-433.040 (5.5)

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională a 
PUBLICITATE

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

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

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

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

în calitate de administrator judiciar al Sawa S.A. (în reor-
ganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înmatri-
culată în Registrul Comerţului sub nr. J12/4180/1992, având 
C.U.I. 8986492, prin Încheierea civilă nr. 575/2016, în dosarul 
nr. 1332/1285/2015, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea activelor 
constând în:

• Echipamente tehnologice, mijloace de transport, uti-
laje construcţii, obiecte de inventar – preţ total de striga-
re 1,069,025.40 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 10.01.2020, ora 14:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţio-
narea caietului de sarcini și depunerea garanţiei de parti-
cipare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligato-
rii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore 
înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repe-
ta în aceleași condiţii în data de 17.01.2020, ora 14:00; 
24.01.2020, ora 14:00, respectiv în data de 31.01.2020, 
ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator
Av. Marius Grecu

C.I.I. Tod Sergiu Dan
Tod Sergiu Dan

LICITAŢIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,citaţie, , 
în calitate de lichidator judiciar provizoriu al Lisy Creativ 
Construct S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) 
prin Sentinţa Civilă nr. 2173 pronunţată în ședinţa din da-
ta de 06.12.2019, în dosarul nr. 907/1285/2019, afl at pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Lisy Creativ Construct S.R.L. 
(Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia, nr. 7, ap. 47, jud. Cluj, 
J12/4151/2006, C.U.I. 19378393) că faţă de aceasta a fost 
deschisă procedura insolvenţei în formă simplifi cată pre-
văzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de ad-
mitere a creanţelor asupra averii debitoarei și a documen-
telor justifi cative este data de 20.01.2020;

2. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire 
și publicare a tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este data de 31.01.2020;

3. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contesta-
ţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea ta-
belului preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă;

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contesta-
ţii și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este data de 
26.02.2020.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
03.02.2020, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
cu sediul în loc. Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, vinde la licitație publi-
că, în data de 16.01.2020, ora 
10.00, cam. 28, următoarele bu-
nuri mobile/ imobile: - Autoturism 
VW Passat, marca 3 CACCFFBXO, 
an fabric. 2011; -Autoutilitară Daf 
FTXF105, autotractor , an fabric. 
2008; - Semiremorcă, marca Sch-
mitz SPR24, an fabric. 2007. Bu-
nurile mobile/ imobile nu sunt 
grevate de sarcini. Informații supli-
mentare pot fi  obținute la sediul 
Serviciul Fiscal Municipal Dej, str. 
M. Eminescu, nr. 2, camera 28, te-
lefon 0264.216230, int. 138 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - INFO ANAF - 
anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate - Structura 
DGRFP Cluj.

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc domn, zodia 
berbec (tigru). Eu, fără obligații, 
blondă, cu aspect fi zic, doresc 
relație serioasă. Aștept telefon la 
0775-139542. (1.5)

PIERDERI

¤ Pierdut card student CTP pe nu-
mele CIOVICĂ IULIA, UMF “Iuliu 

Hatieganu”. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi catele constata-
toare ale VION CONSTRUCT 
S.R.L., cu sediul în mun. Cluj-Na-
poca, str. Gheroghe Dima, nr. 11, 
ap. 9, jud. Cluj, J12/1190/2008, 
C.U.I. 23508726. Se declară nule.

¤ GO GREEN TRADE S.R.L., CUI: 
37508947, J12/2218/2017, pier-
dut Certifi cat constatator activitate 
autorizată la terți. Se declară nul.
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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

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

a 

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

ANUNŢ 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 „Amenajament pastoral pentru pajiştile permanente 
din comuna Geaca, judeţul Cluj" propus a fi  amplasat in 
Comuna Geaca , fn, jud. Cluj. Prima versiune a P.U.Z. poate 
fi  consultată la sediul COMUNEI GEACA, judeţul Cluj „ în zilele 
de luni-vineri, între orele 800-1600, din data 13.12.2019. 
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 31.12.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro".

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Generală De Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj organizează CONCURS, în data de 
15.01.2020 ora 10,00 proba scrisă și în data de 21.01.2020 
proba de interviu la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului din strada G-ral Eremia Grigorescu, 
nr. 37 – 39, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

• 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complexul de Servicii pentru Recuperarea 
Copiilor cu Handicap Neuropsihic Ușor și Mediu nr.9 
”Ţăndărică” Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complex Comunitar de Servicii pentru 
Copilul cu Handicap – Case de tip familial Cluj-Napoca 
(probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Căminul pentru persoane vârstnice Gherla 
(probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE (G), cod COR 
532907, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de primire 
a copilului în regim de urgenţă ”Gavroche” Cluj-Napoca 
(probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL), cod COR 325901, 
pe perioadă nedeterminată, la Centrul Judeţean de Intervenţie 
pentru Copilul Abuzat Cluj-Napoca – Centrul rezidential pentru 
copilul abuzat – Adapost "Perlino" (probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, KINETOTERAPEUT, cod COR 226405, pe perioadă 
nedeterminată, la Căminul pentru persoane vârstnice Gherla 
(probă scrisă și probă interviu)

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

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii
PROFI CONSTRUCT S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Sobarilor, nr. 33, jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. sub J12/3052/2003, având C.U.I. RO 
15855570, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și cu 
Actul constitutiv al societăţii

convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data 
de 22.01.2020, la ora 10, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de 
referinţă 13.01.2020, care au dreptul de a participa și de 
a vota în cadrul adunării generale ordinare, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului 
unic, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 
31.01.2020 până la data de 31.01.2024, exercitând 
mandatul cu titlu gratuit.

2. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA 
care urmează a fi  adoptată.

3. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea la Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj a Hotărârii AGOA 
care urmează a fi  adoptată și privind publicarea Hotărârii 
AGOA în Monitorul Ofi cial al României, Partea a IV-a.

Începând cu data 20.12.2019, documentele referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și 
procura de la sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor 
se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale, 
care se vor depune la sediul societăţii până la data de 
19.01.2020.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 23.01.2020, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
 Chereji Adorian Nicolae

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al

BT Capital Partners S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 
74-76, parter, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. 
J12/3156/1994, C.U.I. 6838953, web site: www.
btcapitalpartners.ro, în conformitate cu legea și Actul 
constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 22.01.2020, 
ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la data de referinţă 03.01.2020.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea propunerii de repartizare a rezervelor 
constituite din profi tul net al anului 2010 și a rezultatului 
nerepartizat al anilor 2015-2018 în suma de 4.247.113,95 
lei, astfel: alocarea sumei de 165.247,90 lei pentru acoperirea 
pierderii provenite din trecerea la aplicarea IFRS 9 în anul 
2018, alocarea sumei de 29.250 lei pentru acoperirea 
pierderii aferente anului 2014 și alocarea sumei de 
4.052.616,05 lei pentru majorarea capitalului social.

2. Majorarea capitalului social cu suma de 4.052.616,05 
lei prin emisiunea a 11.578.903 noi acţiuni cu valoare 
nominală de 0,35 lei/acţiune.

3. Modifi carea art. 6 alin. (1) din Actul constitutiv al 
societăţii, ca efect al modifi cării capitalului social, în sensul 
modifi cării cuantumului capitalului social și al numărului 
de acţiuni în care este divizat; astfel, art. 6 alin. (1) va avea 
următorul conţinut:

„Capitalul social subscris şi vărsat este de 19.478.220,65 
lei şi este divizat în 55.652.059 acţiuni nominative 
dematerializate cu valoare nominală de 0,35 lei/acţiune.“

Începând cu data publicării convocării, documentele și 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor se 
pot consulta la sediul societăţii/pe pagina de internet sau 
obţine de la societate. Reprezentarea acţionarilor în adunarea 
generală se poate face pe bază de procuri speciale, care 
pot fi  obţinute de la sediul societăţii începând cu data de 
04.01.2020. Acestea se vor depune în original la sediul 
societăţii până la data de 20.01.2020.

În cazul în care la data de 22.01.2020 nu se întrunește 
cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocata pentru 
data de 23.01.2020, în același loc, la aceeași oră și având 
aceeași ordine de zi și data de referinţă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Paul George Prodan

ANUNŢ URBANISM 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra intenţiei de elaborare a 
PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SEMICOLECTIVĂ CU DOUĂ 
UNITĂŢI LOCATIVE, pe parcela nr. cad.334813, nr. cad.334393, 
nr. cad.334428, nr. cad.336035 amplasat în judeţul Cluj, 
localitatea Cluj-Napoca, Str. Cocorilor/str. Doinei nr. Fn.

Publicul este invitat să transmită observaţii asupra 
documentaţiei. Documentaţiile pot fi  consultate pe site-ul 
primăriei sau pe panoul de afi șaj se pe Str Moţilor nr. 3, etaj 1.

Observaţiile se pot transmite online în perioada 
16.12.2019- 31.12.2019 (15 zile calendaristice) pe adresa 
strategiiurbane@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează 
la sediul Primăriei, Calea Moţilor nr. 7.
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Olanda, noua 
Campioană 
Mondială 
la handbal feminin
Naţionala de handbal feminin 
a Olandei a câștigat, duminică, 
medalia de aur la Campionatul 
Mondial din Japonia, după ce a 
învins, în fi nala competiţiei, re-
prezentativa Spaniei, cu scorul 
de 30-29 (16-13). România a 
încheiat pe locul 12 și va evo-
lua la turneul preolimpic 3 cu 
Norvegia, Muntenegru și 
Coreea de Nord.
Tot duminică s-a disputat și fi -
nala mică a Campionatului 
Mondial, între Rusia – 
Norvegia, scor 33-28 (18-15).
Olanda s-a califi cat direct la 
Jocurile Olimpice din 2020.De 
asemenea, turneele preolimpi-
ce se vor desfășura între 20-22 
martie 2020, iar componenţa 
acestora este:
Turneu 1: Spania, Suedia, 
Argentina, Senegal;
Turneu 2: Rusia, Serbia, China, 
Ungaria;
Turneu 3: Norvegia, 
Muntenegru, România, Coreea 
de Nord.
România va juca, în ordine, cu 
Coreea de Nord, Norvegia și 
Muntenegru. Primele două cla-
sate la fi ecare din cele trei tur-
nee se vor califi ca la Jocurile 
Olimpice din 2020.

Kovacs, promovat 
în Elite Class

Istvan Kovacs (foto), în vârstă 
de 35 de ani,a fost promovat de 
UEFA în cea mai importantă ca-
tegorie a arbitrilor din Europa.
Astfel, România are începând din 
partea a doua a sezonului 2019 
– 2020 doi centrali în Elite Class. 
Din această categorie fac parte 
28 de centrali din toată Europa.
Alături de Kovacs în elita arbi-
trajului european se afl ă și 
Ovidiu Haţegan, arbitru care 
participă în această perioadă la 
Campionatul Mondial al clubu-
rilor care are loc în Qatar.
Kovacs a arbitrat două partide în 
actualul sezon al Ligii 
Campionilor, cea mai importantă 
competiţie intercluburi. Cea mai 
recentă partidă la care acesta s-a 
afl at la centru a fost duelul dintre 
PSG și Galatasary, încheiat cu vic-
toria francezilor cu 5-0.

Una caldă, 
alta rece la volei
Voleibaliștii de la Universitatea 
Cluj s-au impus cu 3-0 (25-18, 
25-23, 25-22) în faţa celor de 
la Câmpia Turzii în etapa a 9-a 
din Liga Masculină de Volei.
Universitatea Cluj a urcate pe 
locul șapte după acest succes, 
în timp ce formaţia din Câmpia 
Turzii est pe ultimul loc.
Echipa feminină de volei a pierdut 
cu 3-0 (25-23, 25-14, 25-17), în 
faţa celor de la Dinamo București. 
Ambele meciuri s-au jucat sâmbă-
tă în Sala Sporturilor „Horia 
Demian” din Cluj-Napoca.
Voleibalistele clujene au în acest 
moment nouă puncte după 10 
runde și sunt pe locul nouă.

Pe scurt
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U-Banca Transilvania Cluj 

a pierdut cu 82-74 în faţa 

celor de la CSM Oradea 

în etapa cu numărul 

10 din Grupa Valorică A 

în Liga Naţională.

Echipa pregătită de Mihai 

Silvăşan a făcut un meci mo-

dest şi a fost condusă pe du-

rata întregului meci nereuşind 

să găseasă soluţii în apărare 

la jocul lui Valeika şi Richard. 

Clujenii au fost sufocaţi în ofen-

sivă de o apărare extrem de 

agresivă a orădenilor, iar în ce-

le din urmă aveau să piardă 

la opt puncte diferenţă.

Patrick Richard a fost din 

nou cel mai bun marcator al 

meciului cu 20 de puncte mar-

cate, fi ind urmat de Planinic 

cu 17.

„În primul rând, felicit Ora-

dea pentru victoria din acest 

meci. Este o victorie meritată 

a lor. Ne aşteptam la un meci 

difi cil, ştiam că au mândria de 

a fi  campionii ţării. Nu ne-am 

gândit că vor ceda sau că ne 

vor da meciul. A fost un joc 

disputat, pe care ei l-au con-

trolat în mare parte. Am stat 

în spatele lor, însă nu am avut 

forţa să ne revenim. Au avut 

o apărare agresivă, care ne-a 

determinat să înregistrăm 19 

mingi pierdute”, a spus Mihai 

SIlvăşan după meci.

U-BT Cluj a bifat prima 
înfrângere în campionat!

Dan Petrescu și Ghiță 

Mureșan vor primi titlul 

de cetățean de onoare 

al județului Cluj 

în ședința de joi 

a Consiliului Județean.

Performanțele realizate de 

Dan Petrescu în ultimii ani 

pe banca celor de la CFR Cluj 

l-au determinat pe Alin Tișe, 

președintele CJ, să propună 

acordarea titlului de cetățean 

de onoare al județului pen-

tru tehnicianul campioanei.

Petrescu a câștigat două ti-

tluri consecutive pe banca ce-

lor de la CFR Cluj și a reușit 

să califi ce echipa în 16-imile 

de fi nală din Europa League. 

Trupa din Gruia este prima 

echipă din România care tre-

ce de faza grupelor după doi 

ani de pauză.

„Analizând astfel activita-

tea lui Dan Petrescu, atât din 

perspectiva de jucător, cât și 

din cea de antrenor al unei 

echipe de fotbal reprezentati-

ve a județului Cluj, pe care a 

reușit să o transforme într-una 

extrem de competitivă, con-

siderăm a fi  oportun ca apre-

cierea de care această perso-

nalitate a sportului românesc 

trebuie să se bucure din par-

tea autorităților administrației 

județene şi a comunității în-

tregului judeţ să se materiali-

zeze prin conferirea titlului 

de Cetăţean de Onoare al Ju-

deţului – «Clujean de Onoa-

re». Înmânarea diplomei de 

Cetăţean de Onoare al Jude-

ţului – «Clujean de Onoare» 

domnului Dan Vasile Petres-

cu şi a însemnelor distinctive 

realizate în acest sens urmea-

ză a avea loc în cadrul unei 

ceremonii publice organizate 

de către Consiliul Judeţean 

Cluj”, a transmis Alin Tișe.

Ghiță Mureșan, decorat 
și el de Consiliul Judeșean

Ghiță Mureșan, baschetbalis-

tul născut la Tritenii de Jos, va 

primi și el titlul de cețățean de 

onoare al județului Cluj pentru 

întreaga activitate baschetbalis-

tică. Mureșan este cel mai bun 

baschetbalist român din toate 

timpurile și este membru în con-

ducerea francizei Washington 

Wizards în acest moment.

„Având în vedere vasta și ex-

trem de complexa carieră a dom-

nului Gheorghe Mureșan, pre-

cum și premiile obținute de că-

tre acesta, considerăm a fi  opor-

tun ca aprecierea de care aceas-

tă personalitate trebuie să se bu-

cure din partea autorităţilor ad-

ministraţiei judeţene şi a comu-

nităţii întregului judeţ să se ma-

terializeze prin conferirea titlu-

lui de Cetăţean de Onoare al Ju-

deţului – «Clujean de Onoare». 

Înmânarea diplomei de Cetă-

ţean de Onoare al Judeţului – 

«Clujean de Onoare» domnu-

lui Gheorghe Mureșan şi a în-

semnelor distinctive realizate în 

acest sens urmează a avea loc 

în cadrul unei ceremonii publi-

ce organizate de către Consiliul 

Judeţean Cluj”, a transmis CJ.

Dan Petrescu și Ghiță Mureșan vor primi titlul de cetățean de onoare

Raymond FÜSTÖS
sport@monitorulcj.ro

Juan Emanuelle Culio, 36 

de ani, va pleca de la CFR 

Cluj în această iarnă din 

cauza unor probleme per-

sonale, iar clubul îi pregă-

teşte o despărţire de gală.

Omul care a îngenuncheat 

Roma în 2008 şi a uimit o ţa-

ră întreagă cu devotamentul 

arătat la 36 de ani este pregă-

tit să joace ultimele meciuri în 

tricoul campioanei României. 

CFR a decis să permită acce-

sul gratuit tuturor spectatori-

lor care îşi doresc să-şi ia ră-

mas bun de la argentinian.

Într-un mesaj video emoţio-

nant postat pe pagina de Face-

book a clubului feroviar, vetera-

nul echipei şi-a motivat decizia 

de a părăsi prematur echipa din 

Gruia. Vestea a căzut ca un trăs-

net pentru suporterii campioa-

nei, mai ales că, la începutul lu-

nii februarie, idolul din teren 

semnase prelungirea contractu-

lui pentru încă un an. Recunos-

cut ca o voce importantă a cam-

pioanei României, argentinianul 

a devenit un adevărat lider al „fe-

roviarilor”, având un cuvânt greu 

de spus şi în vestiar.

„Vreau să mă adresez mai 

întâi oamenilor de la CFR, co-

legilor mei, clubului. Am luat o 

decizie foarte difi cilă, mi-e greu 

să vorbesc. Am luat decizia de 

a pleca de la club din motive 

familiale. Vreau să le mulţumesc 

în primul rând colegilor, antre-

norilor, clubului, să le mulţu-

mesc pentru toţi aceşti ani fru-

moşi pe care i-am petrecut aici, 

atât oamenilor de acum, cât şi 

celor pe care i-am avut alături 

în perioada 2007-2011”, şi-a în-

ceput discursul, vizibil emoţio-

nat, Emmanuel Culio.

„A fost o decizie extrem de 

difi cilă, la care m-am gândit 

mult, însă este cel mai bine 

pentru mine. Am o familie, 

care e mai presus de fotbal, 

mai presus de orice. Mereu 

am jucat pentru familia mea, 

am vrut să ştiu că ai mei sunt 

bine. Am petrecut ani minu-

naţi aici, în România, sunt 

foarte recunoscător nu doar 

CFR-ului, ci întregii ţări. Mi-a 

deschis uşa şi m-a făcut omul 

care sunt astăzi”, a continu-

at, în lacrimi, argentinianul.

„CFR mi-a oferit şansa să vin 

în Europa, mi-a dat un nume în 

Europa. Acest moment este mai 

difi cil decât un meci, transpir, 

tremur, pentru că niciodată nu 

mi-am imaginat că voi lua a-

ceastă decizie. Viaţa te învaţă 

lucruri, aşa este mai bine pen-

tru colegii mei. Înainte de toa-

te, trebuie să fi u sincer cu mi-

ne. Dacă familia mea mergea în 

Argentina, eu nu puteam sta 

aici fără ei. Dacă plecau, eu ju-

cam rău, asta nu era bine pen-

tru nimeni. Am vrut să las o im-

presie bună, pentru toată lu-

mea”, a mărturisit mijlocaşul.

„Vă spun că mereu o să vă 

port în sufl et, fără îndoială, CFR 

va fi  mereu în sufl etul meu, es-

te a doua mea casă. Noi nu sun-

tem doar ceea ce vedeţi la tele-

vizor, avem în spate o întreagă 

echipă, vă mulţumesc tuturor! 

Vă îmbrăţişez puternic, dar eta-

pa asta nu se încheie aici. Vreau 

să lucrez în continuare pentru 

club, să ajut, dar de acum înco-

lo din afara terenului”, a con-

chis veteranul feroviar.

DraCULIO pleacă din Gruia! 
Eroul de la Roma lasă CFR-ul pentru familie.

Culio a decis să se despartă de CFR Cluj. Mijlocașul se va întoarce în Argentina pentru a petrece mai mult timp cu familia
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