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Petiţie pentru 
un Someş mai curat
Râul Someşul Mic s-a transformat, încet, dar 
sigur, într-o mare groapă de gunoi.  Pagina 4

ACTUALITATE

Zeci de firme interesate 
de metroul clujean
Mai multe fi rme s-au înscris pentru reali-
zarea studiilor pentru construirea metrou-
lui şi a trenului metropolitan.  Pagina 3
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Podul N, la patru benzi!
Primarul Emil Boc a promis că , odată  cu 
î nceperea ş colii, circulaţ ia pe Podul N se 
va face pe patru benzi.  Pagina 5

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

Un sat unguresc, cu case frumoase, cu flori la ferestre a devenit o atracţie turistică. Oameni din toate colţurile lumii 
vin aici să se plimbe, să respire aer curat şi să se minuneze de un loc care pare a fi rupt din Rai! Paginile 6-7

ŞTIINŢĂ

Premieră bizară la Cluj: prima conferinţă 
internaţională a „Pământului Plat”

TIMP LIBER

Începe Electric Castle. Care sunt capetele 
de afiş ale ediţiei din acest an

Cluj-Napoca va găzdui, în a-
ceastă toamnă, în premieră în 
România, prima conferinţă in-
ternaţională a celor care încă 
susţin teoria „Pământului plat”.

Evenimentul va avea loc în-
tre 5-6 octombrie, la un hotel 
select de 5 stele din inima ora-
şului. Potrivit organizatorului 
Adrian Rus, pentru cei 40 de 
euro plătiţi drept taxă de înscri-
ere la conferinţă, participanţii 
vor primi „tshirt, coffee breaks 
included”, adică un tricou şi 
pauzele de cafea.

Teoria „Pământului plat” es-
te o concepţie antică, potrivit 
căreia Terra ar avea de fapt for-
ma unui plan sau a unui disc. 
Teoriile moderne, cum ar fi  ce-
le susţinute de societăţile mo-
derne ale Pământului plat sunt 
etichetate în mod obişnuit drept 

pseudoştiinţă, mai ales că sfe-
ricitatea Pământului este un fapt 
dovedit ştiinţifi c. Cea mai cu-
noscută astfel de organizaţie es-
te Flat Earth Society, cu sediul 
la Lancaster, California (SUA), 
iar cei care încă sunt convinşi 
de faptul că Pământul este plat 
sunt denumiţi „fl at Earthers”.

Potrivit unui studiu mai 
vechi, unu din 10 români crede 
că Pământul este plat, pentru 
că „aşa pare cu ochiul liber”, în 
timp ce doi din 10 români con-
sideră că Soarele se învârte în 
jurul Pământului, nu invers. Te-
oretic, aceste cunoştinţe ţin de 
cultura generală de bază, pe ca-
re ar trebui să le aibă orice om, 
practic, asemenea teorii de do-
meniul fantasticului sunt pro-
pagate în mediul online de fel 
de fel de indivizi neafi liaţi.

Astăzi începe Electric Castle 
2019, festivalul care îi aduce la Bon-
ţida, judeţul Cluj, pe Florence + 
The Machine, Limp Bizkit, Nils 
Frahm, Thirty Seconds To Mars, 
arată organizatorii.evenimentului.

Electric Castle Festival se lau-
dă în 2019 cu nume importante 
din rock, house şi electro. Floren-
ce and The Machine este una din-
tre cele mai creative trupe indie 
ale ultimului deceniu, construită 
în jurul personalităţii fascinante 
a solistei, compozitoarei şi fon-
datoarei Florence Welch. Din 
2009, când a lansat primul al-
bum, trupa a adunat prezenţe în 
fruntea topurilor muzicale, mul-
tiple nominalizări şi premii la 
BRIT Awards, Grammy, Mercury, 
BBC sau Billboard Awards. Con-
certul din cadrul Electric Castle 
vine odată cu lansarea noului al-

bum al trupei, „High as Hope”. 
Celălalt nume care ţine capul 
de afi ş este cel al rockerilor de 
la Limp Bizkit. Trupa lui Fred 
Durst are în spate trei nomina-
lizări la premiile Grammy şi al-
bume vândute în peste 40 de 
milioane de exemplare.

Câştigător de Oscar, rock star, 
fashion icon, tech investor, Ja-
red Leto vine la Electric Castle 
împreună cu fratele său, Shan-
non Leto. Trupa lor 30 Seconds 
to Mars vine cu cel mai recent 
album al trupei, America.

Cea de-a 7-a ediţie a Electric 
Castle are loc în perioada 17-21 
iulie în spaţiile de pe domeniul 
castelului Banffy. Festivalul a fost 
nominalizat în fi ecare an în fi -
nala European Festival Awards 
la categoria „Cel mai bun festi-
val de mărime medie”.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

Patru cartiere din Cluj, scăderi mari de prețuri la apartamente
În timp ce în majoritatea cartierelor din Cluj-Napoca prețurile apartamentelor continuă să crească, 
sunt și cartiere unde s-au înregistrat scăderi semnificative de preț. Pagina 9

Un sat ca un colț de rai, lângă Cluj-Napoca

Aqua park fără adresă!
Primă ria promite aqua park, dar nu are unde-l face
Specialiș tii analizează  încă dacă  zona Gheorgheni-Becaş , anunț ată  initial pentru 
construirea aqua parkului, este sau nu potrivită . Singurul lucru cert este că  proiectul 
se va face. „Se va face, nu e 100% sigură  locaț ia, dar lucră m î n continuare la proiect. 
Noi analiză m ș i alte alternative ș i soluț ii”, a spus primarul Emil Boc. Pagina 2
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Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

12°/22° Soare

12°/23° Soare

14°/20° Soare

12°/23° Soare

11°/19° Soare

10°/16° Soare

10°/18° Soare

10°/16° Soare

CLUJ-NAPOCA

1°/19° Soare

Accident între un tramvai 
şi o autocisternă cu motorină

Două autospeciale cu modul de descarcerare 
și un echipaj al SAJ au intervenit, ieri, pentru 
a gestiona o situaţie de urgenţă ca urmare a 
unui accident rutier care a avut loc pe 
Bulevardul Muncii din Cluj Napoca. Potrivit IPJ 
Cluj, un conducător auto de 55 de ani, din 
Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autotu-
rism pe strada Fabricii de Zahăr, odată ajuns 
la intersecţia cu Bld. Muncii, a pătruns în in-
tersecţie, fără să acorde prioritate unei auto-
cisterne. Pentru a evita impactul cu autoturis-
mul, șoferul de 32 de ani al camionului (din 
Hidișelu de Sus, jud. Bihor), care venea din-
spre strada Oașului, a frânat brusc, dar a alu-
necat pe șina de tramvai, pătrunzând fără vo-
ia sa pe sensul opus de mers, unde a intrat în 
coliziune cu tramvaiul care se îndrepta spre 

depou, condus de un bărbat de 59 de ani, din 
Cluj-Napoca. În urma impactului a rezultat 
avarierea celor două vehicule. Din fericire, în 
ciuda pagubelor materiale, nu s-au înregistrat 
victime. Șoferii au fost testaţi cu aparatul eti-
lotest, rezultatul fi ind negativ.

Regulile sunt făcute pentru 
toţi, domni poliţişti locali! 
Imagine inedită surprinsă, luni seară, pe 
strada Observatorului, din municipiul 
Cluj-Napoca. Zilnic, zeci de mașini parcate 
neregulamentar sau staţionate în mod 
obraznic în locuri nepermise ajung pe plat-
forma mașinii de la RADP. Se pare că de 
macaraua care îngrozește șoferii din 
Cluj-Napoca nu scapă nici măcar echipajele 
de la Poliţia Locală, obișnuite să parcheze 
când și cum le taie cheful.

Accident pe Calea Turzii: 
două maşini distruse

Un accident rutier a avut loc, luni du-
pă-masă, pe Calea Turzii, în municipiul 
Cluj-Napoca. Potrivit ISU Cluj, o autospeci-
ală cu modul de descarcerare și un echipaj 
SAJ au intervenit pentru a gestiona o situ-
aţie de urgenţă ca urmare a unui accident 
rutier care a avut loc pe Calea Turzii, din 
municipiul Cluj-Napoca. Evenimentul s-a 
petrecut în jurul orei 17:10, iar în urma 
acestuia un bărbat de circa 30 de ani a 
fost consultat de echipajul SAJ și a fost 
transportat la spital, din fericire doar cu 
afecţiuni ușoare. Pompierii au asigurat si-
guranţa salvatorilor și a persoanelor impli-
cate în accident pe timpul acordării asis-
tenţei medicale de urgenţă.

Pe scurt

Emil Boc a anunţat, marţi, 

că specialiştii încă anali-

zează dacă zona anunţată 

initial, Gheorgheni-Becaş, 

pentru construirea aqua 

parkului este sau nu potri-

vită. Singurul lucru cert 

este că proiectul se va face.

„Aqua park se va face la 

Cluj-Napoca. Am spus că lo-

caţia aqua park-ului nu este 

defi nitivă, bătută în cuie. Am 

spus că în acest moment ana-

lizăm împreună cu proiectan-

ţii variante. Dacă observaţiile 

făcute de cetăţeni pot fi  corec-

tate pe locaţia existentă sau 

nu. Sau dacă va fi  nevoie, va 

fi  identifi cată o altă alternati-

vă. Suntem receptivi la orice 

recomandare şi propunere pe 

care o primim. Din primul mo-

ment am discutat cu proiec-

tantul cum să se diminueze 

toate observaţiile legate de dis-

tanţa toboganelor de primul 

bloc, reamenajarea întregului 

ansamblu (…) Eu decid ceea 

ce este bine pentru oraş după 

ce mă consult cu specialiştii. 

Este indubitabil că clujenii au 

nevoie de aquapark. Negoci-

em, stăm la masă şi găsim cea 

mai bună soluţie, care să fi e 

agreată de către clujeni”, a 

spus primarul Emil Boc.

Una dintre probleme ridica-

te de cetăţeni a fost zgomotul 

care va fi  produs odată ce va 

fi  dat în funcţiune aquaparkul.

„Specialiştilor le-am dat 

sarcină să măsoare ce siste-

me de protecţie există, dacă 

se pot face sisteme de protec-

ţie sau nu. Drumul nu se poa-

te face prin Gheorgheni, este 

corelat cu centura. Se anali-

zează la ce distanţă se poate 

muta aquaparkul faţă de blo-

curi ca să nu avem proble-

me”, a mai precizat Emil Boc.

La începutul lunii martie, 

zeci de clujeni au protestat în 

Consiliul Local faţă de decizia 

Primăriei de a construi un aqua-

park în Gheorgheni-Becaş.

Mai mulţi locuitori de la 

Pata Rât , susţinuţi de socie-

tatea civilă, au afi şat mesaje 

în timp ce primarul Emil Boc 

explica cum va arăta viitoa-

rea investiţie. „Primăria 

Cluj-Napoca măsoară calita-

tea vieţii cu specii de peşti şi 

meduze şi nu cum locuiesc 

clujenii în acest oraş. Asta vă 

aduce voturi, domnule Boc?”, 

au susţinut protestatarii.

Prezenţi la şedinţă, depu-

tatul Adrian Dohotaru, preşe-

dinţi de asociaţii de locatari 

din cartierul Între Lacuri, dar 

şi clujenii care locuiesc în ve-

cinătatea investiţiei ce se va 

ridica, şi-au arătat nemulţu-

mirile faţă de proiect şi au ce-

rut Primăriei să găsească o al-

tă locaţie pentru aquapark.

„Suntem şocaţi că sub gea-

murile noastre ne trezim cu to-

bogane”, „Nu e posibil aşa ce-

va, sub blocuri. Vă rog foarte 

mult nu ne băgaţi sub geamuri 

un asemenea proiect”, „Niciun 

parc de distracţie nu este în 

oraş. Aşa ceva să băgăm în mij-

locul oraşului, neţinând cont de 

dorinţele oamenilor”, “Un aqua-

park generează zgomot, nu poţi 

sta patru luni cu geamul închis, 

că cineva ţipă în continuu”, au 

fost câteva din mesajele cluje-

nilor pentru Emil Boc.

La acea vreme, Emil Boc a 

explicat că este singura loca-

ţie pe care Primăria o deţine, 

oraşul are nevoie de acest obiec-

tiv şi proiectul nu va afecta 

spaţiul verde.

Aqua park fără adresă
Primăria Cluj-Napoca merge mai departe cu ridicarea unui aqua park. 
Singurul impediment este că primarul Emil Boc nu îşi asumă o locaţie 
pentru viitorul loc de relaxare pentru clujeni.

Emil Boc: „Zona anunţată initial, Gheorgheni-Becaş, pentru construirea aqua parkului este sau nu potrivită

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
 „Locația inițială este aceea pe care o cunoașteți, 
în Becaș, în Gheorgheni. Am ținut cont de observațiile 
oamenilor cu privire la retrageri față de zona 
rezidențială și sunt acum distanțe generoase, dar, 
repet, subliniez, nu am închis discuția pe locație. Am 
închis discuția pe format, cum să arate proiectul, ca și 
structură. Sunt foarte atent și receptiv la toate discuțiile 
pe care acest proiect l-a generat, atent la opinia 
societății civile. Două lucruri pot să vă spun, da, 
proiectul se va face, conceptul este acesta, locația nu 
este încă defi nitivă. Analizăm toate variantele posibile. 
Sunt atent la fi ecare nuanță și la fi ecare propunere.“

INVESTIȚIE

43
milioane de euro 
costă realizarea 
aquapark-ului
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Primarul Emil Boc s-a 

declarat extrem de nemul-

ţumit de prestaţia celor 

două fi rme de salubritate 

din Cluj-Napoca în ceea ce 

priveşte colectarea selectivă 

a deşeurilor şi a spus că îa 

în calcul rezilierea contrac-

telor, după aplicarea unor 

amenzi de 20.000 de lei.

Emil Boc a declarat, marţi, 

într-o conferinţă de presă, că 

va pregăti soluţii alternative, 

avertizând fi rmele de salubri-

tate că nu sunt de neînlocuit.

„În ceea ce priveşte colec-

tarea selectivă sunt extrem de 

nemulţumit de prestaţia fi r-

melor de salubritate, care la 

1 iulie aveau un număr im-

portant de puncte gospodă-

reşti care nu erau dotate cu 

pubele pentru cele patru frac-

ţii. Au avut termen două săp-

tămâni, au primit, fi ecare, câ-

te o amendă de 20.000 de lei, 

iar acum se verifi că aceste 

puncte să vedem dacă sunt 

dotate cu pubele şi vor mai 

primi amenzi dacă nu au fă-

cut-o. Nu am fost mulţumit 

de informarea celor de la ca-

se cu privire la ridicarea gu-

noaielor, nerespectarea pro-

gramului afi şat pe site, cu in-

capacitatea de a aduna toate 

deşeurile de la punctele gos-

podăreşti. Pregătesc documen-

taţia de reziliere, e o procedu-

ră complicată, greoaie, difi ci-

lă, dar dincolo de amenzi nu 

am altă alternativă decât de 

a pregăti această documenta-

ţie şi a merge pe ceea ce le-

gea ne va permite, dacă nu îşi 

vor reveni. Mai mult Rosalul 

decât Brantner. Nici Brantner 

nu performează la nivelul la 

care m-aş fi  aşteptat. Nu voi 

ezita să merg până acolo. La 

pachet tratăm nerealizarea 

obligaţiilor contractuale pen-

tru cele două fi rme. (...). Voi 

pregăti soluţii alternative, fi r-

mele de salubritate nu sunt 

de neînlocuit”, a spus Boc.

Întrebat dacă poate esti-

ma în ce procent se realizea-

ză în oraş colectarea selecti-

vă a deşeurilor, Boc a preci-

zat că nu poate face o cuan-

tifi care a procesului.

„Noi, ca Primărie, aveam 

obligaţia a stabili tarifele, să 

stabilim tipurile de fracţii, în 

rest nu putem ridica gunoa-

iele în locul fi rmelor de sa-

lubritate cu care avem con-

tract. Nu am amendat cetă-

ţenii atât timp cât fi rmele şi 

statul nu îşi onorează obli-

gaţiile. Dar, după aceea, evi-

dent că vom realiza un par-

teneriat de colaborare cu ce-

tăţenii ca şi ei, acolo unde 

este cazul, să respecte pre-

vederile legale (…) Noi nu 

putem lua gunoaiele în locul 

fi rmelor cu care avem con-

tract. Le vom sancţiona în 

continuare. Au fost probleme 

de necorelare a programului 

de ridicare de la case. Nu vom 

abandona acest proiect. Da-

că amenzile nu vor produce 

efectul corespunzător, pre-

gătim inclusiv documentaţia 

de reziliere. Nu voi ezita să 

merg până acolo. Aceste con-

tracte nu sunt pe gratis, oa-

menii plătesc. Gunoiul tre-

buie ridicat în fi ecare zi, ni-

meni nu e de neînlocuit, nici 

fi rmele de salubritate”, a ex-

plicat edilul Clujului.

La nivelul municipiului 

Cluj-Napoca, serviciile de co-

lectare a deşeurilor menajere 

sunt asigurate, pe cele două 

sectoare în care a fost împăr-

ţit oraşul, de fi rmele Rosal şi 

Brantner-Vereş.

Primarul Emil Boc ameninţă firmele de salubritate 
cu rezilierea contractelor. Urmează amendarea clujenilor.

Primarul Emil Boc a anun-

ţat marţi că 21 de fi rme 

s-au înscris pentru realiza-

rea studiilor de prefezabi-

litate şi fezabilitate în 

vederea construirii metro-

ului şi a trenului metropo-

litan la Cluj-Napoca.

Firmele care vor câştiga 

contractele de realizare a stu-

diilor de fezabilitate vor avea 

la dispoziţie doi ani pentru 

realizarea efectivă a acestora. 

Acestea sunt etape prelimina-

re, necesare, fără de care in-

troducerea trenurilor metro-

politane nu poate demara.

„Ne afl ăm în faza depune-

rii ofertelor pentru realizarea 

studiilor de prefezabilitate şi 

fezabilitate la metrou şi tren 

metropolitan. Am fost obligaţi 

să prelungim termenul de de-

punere a ofertelor din 1 iulie 

pe 30 iulie datorită clarifi cări-

lor solicitate de cei interesaţi, 

21 de fi rme sunt înscrise pen-

tru realizarea studiilor de fe-

zabilitate, pentru a nu exista 

probleme, pentru a putea asi-

gura echidistanţă, echilibru şi 

egalitate de tratament tuturor, 

astfel încât să permitem tutu-

ror să se alinieze la start şi să 

depună oferte, deoarece este 

cel mai important proiect al 

Clujului pentru următorii 20 

de ani. În 30 iulie vom ştii 

exact câte fi rme au depus ofer-

te. În privinţa centurii metro-

politane, noi am avizat vari-

anta de traseu, este la Bucu-

reşti. Aşteptăm de la Compa-

nia de Drumuri să primim acor-

dul ofi cial pentru a putea fa-

ce studii geotehnice. Noi sun-

tem în grafi c. (...) Nu mă aş-

teptam să fi e un interes aşa 

mare. Vom vedea în 30 iulie 

câte fi rme vor depune efectiv 

oferte. Ele pleacă împreună, 

dar va exista o fazare a pro-

iectelor pe parcurs. Sursele de 

fi nanţare pentru metrou şi tren 

metropolitan sunt europene, 

naţionale, locale sau private. 

Suntem eligibili pentru metrou 

şi tren metropolitan pentru fi -

nanţare pentru exerciţiul fi nan-

ciar european 2021-2027", a 

spus Emil Boc.

Emil Boc şi primarii a şa-

se comune au semnat, în apri-

lie, acordul de asociere pen-

tru realizarea metroului şi a 

trenului metropolitan.

Potrivit primarului, proiec-

tul va fi  realizat în două etape.

„În această fază va fi  im-

plementat un sistem de trans-

port rapid care va acoperi în-

tregul coridor feroviar cuprins 

între halta Nădăşelu şi staţia 

de la Bonţida, pe o lungime 

de aproximativ 43 de km. Punc-

tele de oprire actuale vor ră-

mâne aceleaşi şi se propune 

adăugarea unor noi staţii de 

oprire în zonele: Baciu, Teta-

rom pe str. Tăietura Turcului 

şi la podul Ira pe str. Aurel Vla-

icu. Pentru fi ecare punct de 

oprire se vor analiza facilităţi-

le disponibile pentru călători: 

bănci, zone de aşteptare, toa-

lete, puncte de procurare a bi-

letelor (automate/case). De a-

semenea, se va analiza dispo-

nibilitatea parcărilor de mici 

dimensiuni şi se va realiza co-

nectivitatea cu transportul pu-

blic local la fi ecare punct de 

oprire”, a mai spus Emil Boc.

În a doua etapă va fi  rea-

lizat metroul.

„Proiectul va avea două părţi. 

În prima parte se va realiza le-

gătura dintre comuna Floreşti 

şi Podul Ira pe următorul tra-

seu propus: zona de sud a co-

munei Floreşti – viitorul spital 

regional de urgenţă – centrul 

comercial Vivo – cartierul Mă-

năştur – centrul oraşului 

Cluj-Napoca şi zona de est a 

oraşului, respectiv zona Aurel 

Vlaicu/Podul Ira. Pentru zona 

din afara oraşului se va studia 

posibilitatea realizării metrou-

lui suprateran, iar de la intra-

rea în Cluj-Napoca acesta ur-

mând a fi  realizat în subteran. 

A doua etapă a realizării me-

troului vizează crearea legătu-

rii dintre comunele Floreşti şi 

Gilău”, a explicat primarul.

Ce doreşte Primăria 
Cluj-Napoca

Tema de proiectare, scoasă 

la licitaţie, bazată pe un stu-

diu Jaspers, prevede posibili-

tatea realizării unei linii de me-

trou de 13 kilometri, cu staţii 

situate în medie la un kilome-

tru. Se estimează că linia va 

transporta între 9.000 şi 15.000 

de pasageri pe oră şi sens. Se 

estimează că magistrala se va 

desfăşura în subteran cu ex-

cepţia porţiunii dintre vestul 

municipiului Cluj-Napoca şi 

Floreşti, unde este posibilă re-

alizarea acesteia la suprafaţă.

Primăria estimează că pro-

iectul trenului metropolitan 

să nu coste mai mult de 75 

milioane de euro, în timp ce 

proiectul magistralei de me-

trou să fi e în plaja 700 de mi-

lioane de euro – un miliard 

de euro.

Metrou şi tren metropolitan la Cluj.
Peste 20 de firme interesate de realizarea studiilor.
Valoarea acestor studii este de 46 de milioane de lei, aproximativ zece milioane de euro

Magistrala se va desfăşura în subteran cu excepţia porţiunii dintre vestul municipiului Cluj-Napoca şi Floreşti, unde este posibilă realizarea acesteia la suprafaţă

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Nu sunt poveşti. Eu trebuie să dau doar viziune 
oraşului şi zonei metropolitane. Acesta 
e doar începutul. Bani din exerciţiul fi nanciar actual 
vor fi  atraşi cu siguranţă pentru trenul metropolitan, 
după ce se realizează studiul de fezabilitate, 
aprobarea proiectului, licitaţie şi execuţie. Cu acest 
proiect odată intrat în linia de fi nanţare a UE îşi 
păstrează fi nanţarea şi în exerciţiul fi nanciar următor. 
Are şanse mari de a primi fi nanţare şi în 2021-2027 
şi atunci vor fi  bani şi pentru metrou, şi pentru tren 
metropolitan. Nu vor fi  toţi banii pentru metrou, 
să fi m serioşi, nu se va face tot metroul din fonduri 
europene. Pe acest tren se va putea circula mai 
repede decât credem la prima vedere“
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Râul Someşul Mic, care 

traversează municipiul 

Cluj-Napoca, a devenit 

navigabil în acest sfârşit 

de săptămână, în cadrul 

evenimentului „Someş 

Delivery”. 

Doi clujeni, participanţi la 

eveniment, au scos la iveală 

o altă faţă a râului, cea plină 

de gunoaie, între Cluj-Napo-

ca şi Floreşti. Resturi din con-

strucţii, saci de moloz, haine, 

plastic, cauciucuri, gunoaie, 

toate stau aruncate pe malu-

rile Someşului printre vegeta-

ţia neîngrijită.

Petiţie pentru primarii
Emil Boc şi Horia Şulea

Prin intermediul unei pe-

tiţii adresate primarului mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, respectiv primarului co-

munei Floreşti, Horia Şulea, 

activiştii urgentează curăţa-

rea de la A la Z a malurilor 

Someşului Mic. Semnatarii pe-

tiţiei solicită celor doi primari: 

implementarea imediată a u-

nei campanii de ecologizare 

şi naturalizare a malurilor So-

meşului Mic pe porţiunea de 

la intrarea în comuna Floreşti 

până la ieşirea din municipiul 

Cluj-Napoca; implementarea 

imediată a unei soluţii care să 

stopeze depozitarea gunoaie-

lor pe maluri, gunoaie care 

mai apoi poluează râul în aval.

Ameninţare asupra 
sănătăţii clujenilor

Activiştii susţin că este ru-

şinos şi scandalos că, în 2019, 

în zona metropolitană a Clu-

jului, există munţi de gunoa-

ie – o ameninţare gravă asu-

pra ecosistemul acvatic.

„Filmările recente ne fac să 

realizăm că măsurile actuale 

de oprire a gunoaielor la intra-

rea în Cluj-Napoca sunt inuti-

le şi inefi ciente în raport cu di-

mensiunea reală a problemei. 

Doar unui PET îi ia 450 de ani 

să se degradeze cu totul. Ma-

terialele folosite în compoziţia 

plasticului sunt cancerigene şi 

reprezintă un pericol real pen-

tru viaţa acvatică, dar şi pen-

tru cei care consumă peştii pro-

veniţi din aceste ape. În aces-

te condiţii este evident că mă-

surile de protecţie a râului tre-

buie să adreseze sursa gunoa-

ielor şi să prevină ca acestea să 

mai ajungă în apă”, sunt de pă-

rere iniţiatorii petiţiei.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca urmează să im-

plementeze un proiect de ame-

najare a Someşului Mic, pe 

baza unui proiect rezultat în 

urma unui concurs internaţi-

onal de soluţii. Cu toate aces-

tea, planul generos al muni-

cipalităţii „riscă să cadă în ri-

dicol” în absenţa unor poli-

tici coerente de mediu în 

amonte pe cursul râului, po-

litici care să asigure un râu 

curat, avertizează ecologiştii.

„Este o ruşine pentru Cluj 

şi Floreşti că avem un râu ca-

re duce cu el în aval de la am-

balaje, la frigidere şi chiar ca-

napele şi dulapuri, nemaivor-

bind de tonele de moloz!”, se 

mai arată în textul petiţiei.

Responsabilitate 
şi mobilizare

Mormanele uriaşe de gu-

noi de pe malul Someşului 

Mic s-au adunat în zeci de ani 

şi se întind pe mai mulţi ki-

lometri. Ele nu sunt doar res-

ponsabilitatea fl oreştenilor, 

pentru că sunt duse acolo şi 

de sute de clujeni care prefe-

ră să le arunce pe maluri de-

cât să plătească taxele de la 

rampa de gunoi.

Malurile râului Someş, 

care traversează municipiul 

Cluj-Napoca, vor fi trans-

formate în zone pietonale, 

de agrement şi cu piste pen-

tru biciclete, într-un proiect 

realizat de arhitecţi spani-

oli, care au câştigat, în ur-

mă cu doi ani, un concurs 

internaţional de soluţii ini-

ţiat de Primărie.

José Mayoral Moratilla, ar-

hitectul spaniol al fi rmei ca-

re a câştigat, în urmă cu doi 

ani, concursul de soluţii ”Re-

thinking Someş” lansat de Pri-

măria Cluj-Napoca, a decla-

rat că dintr-o barieră urbană 

care desparte oraşul în două, 

râul poate deveni un loc de 

întâlnire şi de petrecere a tim-

pului liber, unde cele două 

maluri se întâlnesc.

„Dintr-o barieră urbană 

care desparte oraşul în do-

uă, Someşul poate deveni 

un loc de întâlnire şi de pe-

trecere a timpului liber, un-

de cele două maluri se în-

tâlnesc. Proiectul prevede 

transformarea malurilor So-

meşului pe o lungime de 10 

km în alei pietonale, de agre-

ment, cu piste de biciclete, 

cu locuri de concerte, cu zo-

ne de terase şi gradene ca-

re să faciliteze accesul la a-

pă”, a spus José Mayoral 

Moratilla.

Planul de revitalizare a 

malurilor Someşului cuprin-

de, printre altele, amenaja-

rea de patru noi poduri pie-

tonale şi de biciclete, mobi-

lier urban, iluminat public, 

dotări de agrement, recree-

re şi sport, lucrări de pro-

tective vegetative şi plantări 

de arbori, dar şi moderni-

zarea spaţiilor publice (in-

tersecţia străzilor Alexandru 

Davila şi Donath – Pod Ho-

rea şi Parcul Armătura – sec-

ţiune delimitată de podeţ pi-

etonal strada Parcul Ferovi-

arilor şi pod strada Fabri-

cii). De asemenea, un pod 

pietonal va fi amenajat în 

zona Parcul Rozelor (care va 

face legătura cu parcul 1 De-

cembrie), urmând a fi  con-

struite şi piste de biciclete, 

respectiv alei pietonale.

PETIŢIE PENTRU UN SOMEŞ MAI CURAT

Râul Someşul Mic, o mare ruşine 
pentru Cluj-Napoca şi Floreşti
Someşul s-a transformat, încet, dar sigur, într-o mare groapă de gunoi, care ameninţă sănătatea clujenilor

Resturi din construcţii, saci de moloz, haine, plastic, cauciucuri, gunoaie, toate stau aruncate pe malurile Someşului

Boc: „Nu clujenii 
poluează Someşul”
Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc (fo-
to), susţine că gunoaiele de 
pe Someş vin din amonte.
„Nu clujenii sunt vinovaţi de 
gunoaiele de pe Someș. E 
foarte clar. Nu clujenii polu-
ează Someșul. Gunoaiele pe 
care le avem pe Someș vin 
din amonte. Asta e realita-
tea. În Cluj nu există oameni 
care să arunce gunoaie în 
Someș. Pe malurile 
Someșului sunt în perma-
nenţă activităţi de salubriza-
re. Noi ne confruntăm cu 
gunoaiele din amonte nu de 
astăzi, de ani de zile. Noi 
avem deschidere și colabo-
rare bună cu Apele Române, 
ne-au permis să amplasăm 
acel baraj. Am pus acel ba-
raj pentru a tempera nebu-
nia asta care vine din amon-
te. Pe banii clujenilor. Ne-au 
spart de vreo cinci ori acest 
plutitor. Apele Române au 
cumpărat un utilaj cu care 
au curăţat albia. Am discutat 
cu primarul din Florești și cu 
primarul din Gilău dar acolo 
trebuie să fi e o activitate ci-
vică foarte consistentă pen-
tru că doar prin vorbe nu 
vom reuși să rezolvăm pro-

blema. Autorităţile statului 
să își facă datoria (…) Mă 
refer la instituţiile care tre-
buie să sancţioneze. 
Colaborăm foarte bine cu 
Apele Române, cu 
Hidroelectrica, cu Garda de 
Mediu, problema este că în 
amonte, dacă nu se înteţesc 
controale și sancţiunile, nu 
se va diminua acest feno-
men destul de îngrijorător 
al poluării. Am văzut con-
troale făcute de Poliţia 
Locală Florești (…)De aia s-a 
înfi inţat instituţia containe-
rului. Instituţia containerului 
trebuie să rezolve problema 
și la sat și la oraș. Nu avem 
ce face”, a declarat Boc.

Reprezentantul Administraţiei Bazinale a Apelor 
Someș-Tisa, Ioan Curt, susţine că situaţia este 
neschimbată de mai mulţi ani și responsabilita-
tea pentru curăţarea malurilor revine primării-
lor:  „A fost un control în primăvară la toate pri-
măriile din judeţ, control pe care-l face înainte 
de topirea zăpezii, iar Primăria Florești a fost 
atenţionată cu privire la faptul că malurile în zo-

na respectivă nu sunt curate”, scrie adevărul.ro.
Curt a mai susţinut că nu a amendat Primăria 
Florești și nu crede că amenzile sunt soluţia. 
Acesta mai spune că "localnicii care stau pe o 
lungime de circa 200 de metri aruncă deșeu-
rile pe malurile Someșului. Am impresia că 
se duc și fac curat în zona de construcţii și 
aruncă deșeurile în fundul curţii”.

Apele Române: „Amenzile nu sunt o soluție”
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca a anunţat 

în cadrul unei conferinţe 

de presă că nu vor fi  pro-

bleme cu trafi cul 

pe podul N când va înce-

pe şcoala, chiar dacă 

lucrările vor continua 

până la sfârşitul anului.

Lucrările la Podul N au în-

greunat în ultimele luni trafi -

cul din Mănăştur, şoferii stând 

şi zeci de minute pentru a pu-

tea să traverseze podul. Emil 

Boc a promis că odată cu în-

ceperea şcolii circulaţia se va 

face pe patru benzi şi nu vor 

fi  probleme cu trafi cul.

„Începând cu 1 septembrie 

2019, se va circula pe Nodul 

N pe patru benzi, chiar dacă 

lucrările de modernizare vor 

continua. Acum se circulă pe 

două benzi. Termenul de fi -

nalizare este decembrie 2019. 

Când vin copiii la şcoală, se 

va descongestiona trafi cul în 

zonă”, a declarat Boc.

Lucrările la Nodul N, po-

dul de la capătul Mănăştu-

rului, au început în luna fe-

bruarie a acestui an. Moder-

nizarea este derulată fără în-

treruperea trafi cului, urmând 

să fi e fi nalizată până la fi ne-

le anului curent.

În urma lucărilor, podul 

va avea o faţă nouă, urmând 

a fi regândite carosabilul şi 

trotuarele. De asemenea, va 

fi modernizat iluminatul pu-

blic, va fi instalat un sis-

tem de supraveghere video 

şi vor fi efectuate reparaţii 

de infra- şi suprastructură 

a pasajului.

Stâlpii de pe pod vor avea 

6 m înălţime, iar cei de pe 

străzile din jur, 10 m. Noii 

stâlpi de iluminat au fost 

împărţiţi astfel: 15 pentru 

Calea Floreşti, câte 10 pen-

tru strada Bucium şi Bule-

vardul 1 Decembrie, respec-

tiv 39 de stâlpi pentru bre-

telele de urcare pe pod.

De asemenea, va fi  reali-

zată o hidroizolaţie perfor-

mantă, se vor pune borduri 

de granit şi vor fi  montate 

panouri fonoabsorbante pen-

tru a diminua zgomotul pro-

dus de trafi c. Pasajul va avea 

partea carosabilă de 18,50 m 

lăţime, pista de biciclişti de 

2 m lăţime pe partea dreap-

tă şi trotuare de 1,20 m lăţi-

me dreapta, respectiv 1 m 

lăţime pe partea stângă. Va-

loarea totală a proiectului se 

ridică la suma de 1,1 mili-

oane de le (TVA inclus).

Odată cu începerea şcolii, pe Podul N se va circula pe patru benzi

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Utilajele de construcţie 

au început, în cursul zilei 

de marţi, lucrările pentru 

lărgirea străzii Bună Ziua.

Autorizaţia de construire 

pentru supralărgirea şi mo-

dernizarea străzii Bună Ziua 

a fost eliberată în 12 iulie.

„Avem toate documentele 

legale pentru a demara lucră-

rile de modernizare a străzii 

Bună Ziua: autorizare de con-

strucţie, licitaţie efectuată, ca-

dastrare, exproprieri. Azi 

(n.red. marţi), buldozerul va 

intra în teren pentru a reali-

za un proiect important şi ca-

re este oarecum un proiect pi-

lot pentru ce se va mai întâm-

pla în Cluj pe diverse alte 

străzi. După modernizare se 

va putea circula mult mai bi-

ne, va fi  un spaţiu de calitate 

urbană unde oamenii vor pu-

tea ajunge mai repede la ser-

viciu sau la şcoală cu copiii. 

Ne cerem scuze pentru de-

ranjul pe care îl vor avea în 

trafi c, dar anul viitor pe vre-

mea asta Bună Ziua va fi  de 

nerecunoscut”, a spus Emil 

Boc, primarul municipiului 

Cluj-Napoca.

Termenul de finalizare a 

lucrărilor este de 1 iulie 

2020. După modernizare, 

strada Bună Ziua ar urma 

să aibă 3 benzi de circula-

ţie (2 dintre acestea cu sens 

de mers înspre Calea Tur-

zii), pistă de biciclete, 2 tro-

tuare lăţime trotuar 2m, lă-

ţime bandă carosabil 3,25m, 

pistă biciclişti 2,25m.

Termenul de execuţie a 

lucrării este de 12 luni, va-

loarea totală a proiectului fi -

ind de 19.750.583 lei cu TVA, 

din care 1.692.676 lei este 

valoarea expropierilor.

Vor fi  executate următoa-

rele lucrări: de înlocuire şi 

deviere, respectiv lucrări la 

reţelele edilitare (canalizare, 

apă, gaz, electricitate, tele-

fonie, iluminat public) şi 

branşamentele aferente aces-

tora. Pentru preluarea ape-

lor pluviale se va înfi inţa o 

reţea de canalizare şi se vor 

monta recipienţi pluviali.

Semnalizarea lucrărilor se 

va face prin indicatoare ruti-

ere de către executant, iar lu-

crările se vor executa pe tron-

soane, fără închiderea străzii.

Pentru descongestionarea 

traficului în zonă, Primăria 

Cluj-Napoca mai are în ve-

dere şi amenajarea a două 

sensuri giratorii: la intersec-

ţia străzilor Bună Ziua-Mă-

ceşului-Trifoiului şi la inter-

secţia străzilor Calea Tur-

zii-Mihai Românul.

Se discută despre strada 
Bună Ziua de 2 ani de zile

De doi ani de zile, condu-

cerea Primăriei Cluj-Napoca 

vorbeşte despre lărgirea stră-

zii Bună Ziua. S-au cătat ce-

le mai bune soluţii pentru 

descongestionarea trafi cului 

şi despre exproprierea tere-

nurilor din zonă.

Consilierii locali au apro-

bat abia în aprilie anul aces-

ta, studiul de fezabilitate şi 

indicatorii tehnico-economici 

pentru „supralărgirea şi mo-

dernizarea străzii Bună Ziua”.

„Strada Bună Ziua începe 

de la intersecţia cu Calea Tur-

zii şi se termină la intersecţia 

cu străzile Măceşului-Trifoiu-

lui-Fagului. Situaţia actuală a 

străzii este una nesatisfăcă-

toare din punct de vedere al 

condiţiilor de trafi c şi a posi-

bilităţilor de asigurare a unei 

siguranţe în circulaţie. Nece-

sitatea şi oportunitatea inves-

tiţiei sunt argumentate de aglo-

meraţia şi ambutejale care se 

produc pe această stradă, ra-

portată la condiţiile generale 

de circulaţie actuale”, trans-

mitea municipalitatea în pri-

măvara acestui an.

Două benzi 
nu sunt sufi ciente

Studiile de circulaţie în-

tocmite pentru zona Bună 

Ziua au relevat faptul că pe 

confi guraţia stradală existen-

tă de două benzi carosabile 

se atinge capacitatea maxi-

mă de circulaţie. În plus, re-

ţeaua stradală existentă, adi-

acentă străzii Bună Ziua, es-

te formată din străzi înfun-

date la care accesul se face 

doar din Bună Ziua.

„Urmare a consultării po-

pulaţiei s-a arătat un interes 

foarte crescut şi pentru rea-

lizarea pistelor de biciclete. 

În concret, lărgirea străzii es-

te necesară pentru creşterea 

capacităţii de circulaţie şi re-

alizarea de benzi de bicicle-

te care să ofere o alternati-

ve la circulaţia cu autovehi-

cule. Prin soluţia tehnică pro-

pusă se urmăreşte execuţia 

lucrărilor de supralărgire şi 

modernizare a străzii, reali-

zarea unei structure rutiere 

noi pe zona carosabilului, 

trotuarelor şi a accesului la 

proprietăţi”, se arată în pro-

iectul de hotărâre.

S-a dat startul la lucrări pe strada Bună Ziua!
Boc: „După modernizare se va circula mai bine, va fi un spaţiu de calitate urbană”

Directorul Tehnic al Primăriei Cluj-Napoca Virgil Poruțiu, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea 
și primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc
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În judeţul Cluj, majoritatea 

locuitorilor, indiferent de 

oraş, sat sau comună, sunt 

revoltaţi pe administraţia 

locală din cauza diferitelor 

probleme. Există însă şi 

exemple demne de urmat. 

Unul dintre ele ar fi  satul 

Sâncraiu, afl at la doar o oră 

de Cluj-Napoca.

Un sat unguresc, cu case fru-

moase, aranjate, cu fl ori la fe-

restre a devenit o atracţie turis-

tică. Oameni din toată colţurile 

lumii vin aici, mai ales cu oca-

zia evenimentelor, dar şi doar 

să se plimbe, să respire aer cu-

rat şi să se minuneze de un sat 

care parcă nu ar fi  din România. 

Totuşi, Sâncraiu se afl ă la doar 

56 de kilometri de Cluj-Napoca 

şi pare un colţ de rai.

1.000 de săteni primesc 
anual 10.000 de turişti

Străzile sunt curate, fi ecare 

uliţă este asfl atată, drumurile 

sunt marcate, din loc în loc exis-

tă panouri care arată direcţia 

spre cele mai importante repe-

re turistice, casele sunt impe-

cabile şi peste tot sunt planta-

te fl ori. În centrul oraşului, un 

mic părculeţ aşteaptă copiii să 

se dea în leagăn şi pe părinţi să 

se relaxeze pe o băncuţă, la um-

bra copacilor înalţi cu frunze 

dese. Câţiva metri mai încolo, 

cei pofticioşi se pot răcori cu o 

îngheţată ungurească bună, cu 

arome pe gustul fi ecăruia.

La evenimente, fi ecare poar-

tă este deschisă, oamenii din 

Sâncraiu poftindu-i pe vizita-

tori în curţile lor să admire ţe-

sături, să guste plăcinte făcute 

pe plită sau să bea o bere rece.

În Sâncraiu sunt puţin pes-

te 1.000 de locuitori şi 46 de 

pensiuni. În fi ecare an, sătenii 

primesc peste 10.000 de turişti.

Turiştii sunt bineveniţi la săr-

bători, la zilele satului, tabăra 

internaţională de dans popular, 

balul strugurilor sau balul ma-

ceşelor, tabara de creaţie.

Fonduri europene 
şi o comunitate unită

Cum reuşeşte un sat atât 

de mic să aibă realizări atât 

de mari?

„Cu muncă consecventă, ho-

tărâtă şi mulţi nervi. Fiindcă mai 

avem parte şi de nervi. Am re-

uşit cu fonduri europene aproa-

pe tot. Avem o echipă bună la 

Primărie, la Consiliul Local, dar 

avem o relaţie bună cu condu-

ce

cu

tu

cu

tu

p

p

p

m

la

n

si

v

re

n

Un sat ca un colţ de rai, 

Noua ediţie a Marşului 

Bicicliştilor Clujeni (a 142-a 

din seria lunară începută în 

septembrie 2007, în continua-

rea celei anuale începute de 

CCN în 1998) va avea loc joi, 

18 iulie. La marş sunt invitaţi 

toţi clujenii care au bicicletă!

Întâlnirea participanţilor va fi  

în Piaţa Unirii, începând cu ora 

17:45. Startul efectiv al marşului 

va fi  puţin după ora 18:00, urmând 

să dureze circa o oră şi jumătate. 

Traseul vizează de această dată zo-

na centrală şi pericentrala, respec-

tiv cartierul Mănăştur, cu plecare 

şi fi nal în Piaţa Unirii.

Este o nouă ocazie de întâl-

nire, cunoaştere şi pedalare în 

comun a bicicliştilor clujeni, dar 

mai ales o ocazie de a reaminti 

autorităţilor locale şi a publicu-

lui de nevoia promovării utiliză-

rii bicicletei ca mijloc cotidian 

de transport în oraş, componen-

tă esenţială a mobilităţii urbane 

durabile şi alternativă viabilă la 

transportul automobilistic, ală-

turi de transportul în comun şi 

deplasarea pietonală.

Participanţii îşi exprimă din 

nou îngrijorarea faţă de lipsa 

de progres în domeniul infra-

structurilor biciclistice, anul 

2018 fi ind unul de stagnare, şi 

primul semestru din 2019 la fel. 

Autorităţile locale se limitează 

la promisiuni şi la refacerea câ-

torva marcaje şi stâlpişori de 

piste vechi.

Pistele noi, praf în ochi 
pentru biciclişti?

Bicicliştii se plâng că se men-

ţine calitatea redusă a majori-

tăţii pistelor de biciclete mai 

vechi şi mai noi, existând une-

ori defi cienţe calitative grave 

la noile piste şi menţinându-se 

nerezolvate probleme la piste-

le vechi, de la lăţimea insufi -

centă la lipsa de continuitate, 

de la prezenţa diverselor ob-

stacole la marcaje şi indicatoa-

re rutiere lipsă, neclare sau gre-

şit amplasate, ce pun în peri-

col bicicliştii şi alţi participanţi 

la trafi cul rutier.

Reprezentanţii Clubului de 

Cicloturism „Napoca” (CCN) 

oferă drept exemplu noua ban-

dă comună pentru autobuze, 

troleibuze şi biciclete pe Bld. 

Nicolae Titulescu: „nu este ac-

ceptabilă, ci incomodă şi peri-

culoasă, pentru că nu respectă 

lăţimea de 4,5 metri necesară 

unei asemenea artere comune”. 

De asemenea, pe Calea Mănăş-

tur se preconizează aceeaşi 

abordare profund dăunătoare, 

în schimb se preconizează lă-

ţirea carosabilului şi îngusta-

rea trotuarelor, astfel că vorbe-

le frumoase privind promova-

rea mobilităţii durabile nu prea 

au de fapt acoperire practică.

Bicicliştii se plâng şi de no-

ile piste din cartierul Gheor-

gheni, pe străzi mici situate în-

tre str. L. Rebreanu, Bld. N. Ti-

tulescu şi str. C. Brâncuşi, şi 

anume pe str. Axente Sever, 

Heltai Gáspár, Tache Ionescu şi 

Arieşului, anunţate de Primă-

rie. Aceştia susţin că, din nou, 

pistele au fost decise fără nicio 

consultare publică sau măcar 

a ONG de profi l (consultări au 

fost anunţate doar referitor la 

instituirea de sensuri unice)

„Sunt din nou pe străzi mi-

ci (n.red. pistele), unde în prin-

cipiu nu e nevoie de segregare 

între trafi cul automobilistic şi 

cel biciclistic, ci doar de redu-

Marşul Bicicliştilor Clujeni: „Pistele sunt doar 

Abonează-te la monitorul
CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL A

Sâncraiu este un sat unguresc la doar 56 kilometri de Cluj-Napoca, care a devenit o a

Turneul naţional 

„BaRockIN’ Transylvania” 

va ajunge la Cluj sâmbătă, 

20 iulie, de la ora 19.00, 

la Auditorium Maximum. 

Ingeniosul proiect al renu-

mitului ansamblu Musica Ri-

cercata are ca misiune de a 

interpreta, după trei secole de 

linişte, lucrări muzicale com-

puse în Transilvania, ale că-

ror manuscrise au fost desco-

perite în arhivele Sibiu.

Directorul artistic al pro-

iectului şi dirijorul acestui con-

cert este Gabriel Bebeşelea 

(foto). pentru interpretările 

sale de muzică barocă.

După intense căutări ale di-

rijorului Gabriel Bebeşelea în 

Arhivele Naţionale din Sibiu, 

arhivele Bisericii Evanghelice 

din Sibiu, au fost descoperite 

adevărate capodopere care de-

monstrează sincronismul din-

tre cultura sibiană şi cea 

vest-europeană. Compozitori 

precum Johann Sartorius şi 

Anton Hubatschek sunt inter-

pretaţi împreună cu contem-

poranii lor care fi e i-au infl u-

enţat puternic sau chiar au 

ajuns la Sibiu: Georg Philipp 

Telemann, Carl Philipp Ema-

nuel Bach, Michael Haydn, 

Wolfgang Amadeus Mozart.

Lucrarea principală este 

„Die Fürstengrille” („Capri-
ciile unui prinţ”), o operă 

compusă la Sibiu în 1797 de 

către Anton Hubatschek,cel 

care a realizat premiera tran-

silvăneană (la Sibiu şi Braşov) 

a operei „Flautul fermecat” 

de Wolfgang Amadeus Mo-

zart. Această operă are o va-

loare inestimabilă pentru că 

este, de fapt, una din prime-

le opere compuse pe actualul 

teritoriu al României.

Renumita soprană Rodica 

Vică va interpreta pe lângă un 

fragment din această operă, 

arii din lucrări laice şi religi-

oase, realizând fi rul roşu ca-

re uneşte toate aceste lucrări.

Turneul naţional „BaRockIN’ 
Transylvania” va ajunge la Cluj



 miercuri, 17 iulie 2019 | monitorulcj.ro 7

PROMOVARE

PUBLICITATE

Comunicat de presă
17.07.2019

Privind demararea proiectului
„Modernizare şi dotare gradiniţă, Sat Bogata de Sus nr. 138, Comuna Vad, 

Judeţul Cluj“ Cod SMIS 122155

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vad, în calitate de Benefi ciar în cadrul con-
tractului de fi nanţare nr. 4195/08.05.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Ope-
raţional Regional 2014-2020 și cu Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regio-
nală Nord-Vest, implementează proiectul „Modernizare şi dotare gradiniţă, Sat Bogata 
de Sus nr. 138, Comuna Vad, Judeţul Cluj“, proiect cofi nanţat prin Programul Operaţio-
nal Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, 
Prioritatea de investiţii 10.1 – Investiţiile în educaţie și formare, inclusiv în formare pro-
fesională, pentru dobândirea de competenţe și învăţare pe tot paercursul vieţii prin dez-
voltarea infrastructurilor de educaţie și formare, 

Obiectivul specifi c 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii 
și a învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie 
a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Valoarea totală a proiectului este de 687.700,15 lei din care fi nanţare nerambursabilă 
în valoare de 541.997,82 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 42 luni, în-
tre 01.03.2018 și 31.08.2021, iar locaţia implementării este Comuna Vad, Sat Bogata de 
Sus, nr. 138, Judeţul Cluj.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţiona-
le în Comuna Vad în vederea creării condiţiilor optime de participare a populaţiei preșco-
lare la aceasta.

Obiectivele specifi ce ale proiectului vizează asigurarea conditiilor optime pentru des-
fasurarea procesului educational în cadrul Grădiniţei cu program normal Bogata de Sus 
prin realizarea de lucrari de modernizare a clădirii existente, și creșterea calităţii procesu-
lui educaţional prin dotarea gradiniţei cu echipamentele didactice necesare desfășurării ac-
tivităţii didactice în condiţii optime.

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vad
Sat Vad, nr. 146, Comuna Vad, Judeţul Cluj

Tel: 0745.874.570, fax: 0264.225.201, e-mail: primariavad@yahoo.com
Persoană de contact: David Prunean, Primar

erea şcolilor, cu cultele, dar şi 

u oamenii. Ca să dezvolţi agro-

urismul trebuie să ai disciplină, 

urăţenie, infrastructură. Turis-

ul vine pentru portul popular, 

pentru tradiţii, să se simtă bine 

participând la evenimente”, ex-

plică Andrei Gheorghe Póka, pri-

marul comunei Sâncraiu.

Sătenii contribuie foarte mult 

a aspectul oraşului şi la orga-

nizarea evenimentelor, însă, de-

igur, sunt şi persoane care nu 

vor să colaboreze, nu vor să 

especte cerinţele. Însă admi-

nistraţia locală nu se sfi eşte să 

dea amenzi celor care nu res-

pectă regulile.

„Este o comunitate viabilă, 

pentru care merită lucrat. Însă 

pe lângă realizările primăriei, tre-

buie spus că oamenii aduc plus 

valoare. Ei nu urmăresc să sca-

dă aceste realizări. Dar asta nu 

înseamnă că nu avem şi noi us-

căturile noastre, la care mergem 

cu pixul şi foaia. Celor care nu 

se pot încadra în nişte limite de 

convuieţuire, mergem şi dăm 

amenzi. Este la ordinea zilei 

pentru cei care nu respectă re-

gulile”, a adăugat primarul.

la doar câţiva kilometri de Cluj
Universitatea Babeş-Bolyai 

şi-a deschis marţi, 16 iulie 

2019, porţile pentru absol-

venţii de liceu care vor 

să se înscrie la facultate, 

dar şi pentru absolvenţii de 

facultate care vor să urme-

ze programele de master.

Candidaţii la statutul de bo-

boc al UBB au aşteptat încă 

de la prima oră să-şi depună 

dosarele pentru unul dintre 

cele 4.975 de locuri bugetate, 

peste 9.400 de locuri în regim 

cu taxă şi 2.700 de locuri pen-

tru învăţământ la distanţă, toa-

te la nivel licenţă, puse la dis-

poziţia lor de Universitatea 

Babeş-Bolyai pentru anul uni-

versitar 2019-2020.

Şi absolvenţii de facultate 

care doresc să se înscrie la mas-

ter pot opta pentru unul din-

tre cele 3.375 de locuri la bu-

get şi 6.106 de locuri la taxă.

Candidaţii vor putea alege 

între cele 244 de programe de 

licenţă (învăţământ cu frec-

venţă şi la distanţă), respec-

tiv cele 217 de programe de 

master (învăţământ cu frec-

venţă sau frecvenţă redusă).

De asemenea, candidaţii 

care locuiesc la o distanţă de 

peste 20 de kilometri de 

Cluj-Napoca pot benefi cia de 

cele peste 400 de locuri de ca-

zare puse la dispoziţie de U-

niversitatea Babeş-Bolyai în 

căminele proprii din Campu-

sul Studenţesc Haşdeu.

Situate în camere cu 5 pa-

turi, locurile vor fi  disponibi-

le în perioada 16-31 iulie 2019 

şi vor putea fi  ocupate la un 

tarif de cazare de 25 lei/pat/

noapte, în baza unei cereri 

transmise Serviciului Social al 

Universităţii. Candidaţii vor 

avea posibilitatea de a se ca-

za împreună cu părinţii, iar 

plata cazării se va putea face 

numerar sau cu cardul, la ad-

ministraţia Căminului Studen-

ţesc nr. 5 (str. B.P.Haşdeu nr. 

45), de luni până vineri, între 

orele 7.00 şi 15.00.

Perioada de admitere pen-

tru noul an universitar este cu-

prinsă între 16 şi 31 iulie 2019. 

Calendarul admiterii cuprinde 

perioada de înscriere, probele 

de concurs, afi şarea rezultate-

lor, depunerea contestaţiilor, 

confi rmarea locurilor şi peri-

oada de redistribuire a locuri-

lor rămase disponibile.

Pentru admiterea în anul 

universitar 2019-2020, facul-

tăţile din cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai au elaborat dife-

rite tipuri de probe scrise sau 

orale pentru testarea cunoş-

tinţelor şi capacităţilor cogni-

tive ale elevilor. Facultăţile vor 

lua în considerare media exa-

menului de bacalaureat, cu 

pondere diferită. Taxele de ad-

mitere şi taxele de şcolariza-

re pentru anul universitar 

2019-2020 au fost şi ele stabi-

lite la nivelul fi ecărei facultăţi.

A început admiterea la UBB

cerea vitezei trafi cului motori-

zat (de segregare e nevoie pe 

marile artere), astfel încât pa-

re tot doar o cacealma inutilă 

bicicliştilor, destinată să dea 

bine în statistici, mai ales că, 

în mod halucinant, din schiţe-

le publicate de Primărie rezul-

tă că sensul de circulaţie pe 

acele piste va fi  unic şi tot în 

sensul în care este şi bandă 

pentru autoturisme, în loc să 

fi e invers, astfel încât să per-

mită circulaţia bicicletelor în 

ambele sensuri pe acele străzi. 

Faptul că se preconizează în 

sfârşit o lăţime decentă, con-

form bunelor practici interna-

ţionale (1,5 metri lăţime plus 

0,5 metri spaţiu de siguranţă) 

pentru acele piste nu poate 

compensa celelalte aspecte”, 

avertizează Radu Mititean, di-

rectorul executiv al CCN.

r o cacealma inutilă bicicliştilor, să dea bine!”

Piaţa Unirii – Bld. Eroilor – Piaţa A. Iancu – Calea 
Dorobanţilor – str. S. Petőfi  – Bld. 21 Decembrie 
1989 – str. Memorandumului – Calea Moţilor – 
Calea Mănăștur – str. Câmpului – str. Mehedinţi – 

str. Islazului – str. Primăverii – Parcul Rozelor – pis-
tă bicicletă mal Someș – str. Uzinei Electrice – 
Parcul Central „S. Bărnuţiu” – str. E. Isac – str. P. 
Maior – Piaţa L. Blaga – str. Napoca – Piaţa Unirii.

Traseul

ACASĂ

¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

atracție turistică
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Organizaţia pentru 

Alimentaţie şi Agricultură 

a Naţiunilor Unite (FAO) 

a anunţat că peste 821 

de milioane de persoane 

au fost afectate de foame-

te, insecuritate alimentară 

şi malnutriţie în 2018, 

acesta fi ind al treilea 

an consecutiv de creştere 

a riscului de foamete, 

potrivit France 24.

Raportul FAO, intitulat 

„Starea securităţii alimenta-

re şi a nutriţiei la nivel mon-

dial” a fost produs în colabo-

rare cu alte agenţii ale Naţi-

unilor Unite, printre care şi 

Organizaţia Mondială a Să-

nătăţii (OMS).

După decenii de scădere, 

riscul de foamete a început 

să crească în 2015, iar una 

dintre ţintele Organizaţiei 

Naţiunilor Unite este ca aces-

ta să scadă până în 2030. 

Însă, potrivit raportului , eli-

minarea foametei la nivel 

mondial rămâne „o provo-

care imensă”.

„Pentru protejarea securi-

tăţii alimentare este foarte 

importantă existenţa unor po-

litici economice şi sociale 

pentru a putea contracara 

efectele unor perioade de cri-

ză economică şi pentru a evi-

ta reducerea bugetelor servi-

ciilor esenţiale, cum ar fi  să-

nătatea şi educaţia”, se pre-

cizează în raport.

Malnutriţia rămâne foar-

te răspândită în Africa, un-

de aproximativ 20% din po-

pulaţie este afectată, dar şi 

în Asia, unde 12% din po-

pulaţie suferă din cauza a-

cestui fenomen. În Ameri-

ca Latină şi în Caraibe 7% 

dintre cetăţeni sunt afectaţi 

de malnutriţie.

FAO a anunţat că efortu-

rile actuale pentru elimina-

rea acestui fenomen nu sunt 

sufi ciente.

În acelaşi timp, raportul 

notează că obezitatea este şi 

ea în creştere în toate regiu-

nile lumii, cei mai afectaţi 

fi ind copiii de vârstă şcola-

ră şi adulţii.

Aproximativ 149 de mili-

oane de copii suferă de malnu-

triţie la nivel mondial.

Foametea este în continuă 
creştere la nivel mondial

Ministrul de interne italian, 

Matteo Salvini, liderul Ligii 

(extremă dreapta), le-a 

comandat marţi prefecţilor 

din teritoriu un raport refe-

ritor la prezenţa taberelor 

de romi, în vederea evacuă-

rii lor, transmite AFP.

Salvini le-a cerut prefecţilor 

să redacteze, în termen de do-

uă săptămâni, „un raport pri-

vind prezenţa romilor, sinti şi 

caminanti (nomazi)”, a comu-

nicat Ministerul de Interne.

„Obiectivul este de a verifi -

ca prezenţa taberelor ilegale în 

vederea stabilirii unui plan de 

evacuare”, arată comunicatul. 

Consiliul Europei estimează că 

în Italia se afl ă între 120.000 şi 

180.000 de romi, sinti şi no-

mazi, unul din procentele cele 

mai scăzute în populaţia unei 

ţări la nivel european.

În Italia, mai mult de ju-

mătate au cetăţenie italiană, 

un loc de muncă şi o locuin-

ţă stabile, dar integrarea lor 

socială este difi cilă, iar mani-

festările ostile împotriva lor 

sunt frecvente.

Conform unui raport din 

2017 al asociaţiei „21 Iulie”, 

care se ocupă de drepturile 

romilor şi sinti, 26.000 de 

romi, sinti şi nomazi trăiesc 

în locuinţe sau în tabere im-

provizate.

Salvini cere un raport 
în vederea evacuării 
taberelor de romi

Ursula von der Leyen, can-

didata pentru funcţia 

de preşedinte al Comisiei 

Europene, a declarat marţi 

că ar putea accepta încă 

o amânare a ieşirii Marii 

Britanii din Blocul comu-

nitar dacă va fi  numită 

la şefi a Executivului UE.

„Sunt pregătită pentru în-

că o amânare a datei limită 

privind Brexit, în cazul în ca-

re va fi  nevoie pentru un mo-

tiv sufi cient de bun”, a decla-

rat von der Leyen.

Aceasta a mai afi rmat că 

menţinerea stabilităţii între Ir-

landa şi Irlanda de Nord şi 

drepturile cetăţenilor din UE 

se afl ă printre priorităţile sale.

Von der Leyen a declarat an-

terior că speră că Marea Bri-

tanie va renunţa la Brexit, dar 

a avertizat că Londra trebuie 

să îşi asume responsabilitatea 

pentru deciziile luate.

Consiliul European a de-

cis amânarea ieşirii Marii Bri-

tanii din UE până pe 31 oc-

tombrie 2019. Camera Comu-

nelor a respins de trei ori 

Acordul negociat de Guver-

nul Theresa May cu Uniunea 

Europeană. În cazul în care 

Acordul ar fi  aprobat, ieşirea 

Marii Britanii din Uniunea 

Europeană ar urma să se pro-

ducă imediat.

Ursula von der Leyen 
ar susţine o nouă 
amânare privind Brexit

Ofi ciali israelieni şi pales-

tinieni, precum şi un emi-

sar ONU au condamnat 

luni afi rmaţiile unui res-

ponsabil al mişcării isla-

miste Hamas din Gaza, 

care a lansat un apel către 

palestinieni de a-i ucide 

pe evrei „oriunde în lume”, 

informează France Presse.

„Dacă blocadă nu este ri-

dicată, noi ne vom arunca în 

aer în faţa inamicilor noştri, 

cu voia lui Allah”, a declarat 

Fathi Hamad, membru al une-

ia dintre structurile Hamas, 

care controlează Fâşia Gaza, 

în cursul unui discurs rostit 

vineri în timpul manifestaţii-

lor săptămânale de-a lungul 

zidului ce separă enclava pa-

lestiniană din Israel.

Israelul impune de peste 

un deceniu o blocadă strictă 

împotriva fâşiei înguste de us-

cat situată între Mediterana, 

statul israelian şi Egipt, unde 

trăiesc aproape două milioa-

ne de palestinieni în condiţii 

extrem de precare.

„Şapte milioane de palesti-

nieni în străinătate, destule 

pregătiri! Aveţi evrei lângă voi, 

oriunde v-aţi afl a. Ar trebui 

să-i atacaţi pe toţi evreii pe ca-

re puteţi oriunde în lume şi 

să-i ucideţi!”, a lansat acesta.

Hamas s-a distanţat de 

aceste afirmaţii printr-un 

comunicat publicat luni 

după-amiază.

„Aceste afi rmaţii nu refl ec-

tă poziţia ofi cială a Hamas şi 

politica sa aşa cum a fost de-

cisă şi aplicată în mod con-

secvent, ceea ce înseamnă că 

suntem în confl ict cu ocupa-

ţia (israeliană) care ocupă pă-

mânturile noastre şi profa-

nează locurile noastre sacre 

şi nu cu evreii din lume sau 

cu iudaismul ca religie”, se 

menţionează în textul difu-

zat de Hamas.

Într-un comunicat publicat 

luni seara, Hamas a subliniat 

angajamentul său de a respec-

ta carta Hamas axată pe „rezis-

tenţa împotriva ocupaţiei sio-

niste” a teritoriilor palestiniene.

„Rezistenţa noastră împo-

triva ocupaţiei va continua 

prin toate mijloacele posibi-

le, cu arme sau prin luptă paş-

nică şi populară”, a spus el.

Nickolay Mladenov, trimi-

sul ONU pentru Orientul Mij-

lociu, a condamnat afi rmaţi-

ile lui Hamad, califi cându-le 

drept un „discurs periculos, 

respingător şi care incită la 

ură”. „Aceasta trebuie con-

damnat în mod clar de toţi 

(scris cu majusculă)!”, a sub-

liniat el într-un mesaj postat 

pe Twitter.

„Valorile juste ale cauzei 

palestiniene includ iubirea de 

libertate, dreptatea şi egali-

tatea. Afi rmaţiile revoltătoa-

re ale lui Fathi Hamad des-

pre evrei nu reprezintă niciu-

na dintre acestea”, a reacţi-

onat Saeb Erekat, secretarul 

general al Organizaţiei pen-

tru Eliberarea Palestinei 

(OEP), cu sediul în Cisiorda-

nia ocupată şi aliată a Farah, 

partidul preşedintelui pales-

tinian Mahmoud Abbas. Fa-

tah şi Hamas au relaţii de ad-

versitate de când mişcarea is-

lamistă a preluat controlul Fâ-

şiei Gaza în 2007 în urma unui 

cvasi război civil.

Purtătorul de cuvânt al gu-

vernului israelian, Ofi r Gen-

delman, a apreciat în arabă 

că declaraţiile lui Hamad re-

fl ectă ceea ce „este Hamas”.

„Hamas se afl ă în spatele 

revoltelor de la frontiera cu 

Gaza. Hamas construieşte uzi-

ne pentru a fabrica centuri ex-

plozive utilizate de băieţi şi 

fete în Gaza. Hamas vrea să 

ucidă evreii din întreaga lu-

me”, a declarat purtătorul de 

cuvânt citat. „Acum cred că 

înţelegeţi de ce ne apărăm 

frontiera de Hamas în Gaza”, 

a scris el pe Twitter.

De la sfârşitul lunii mar-

tie 2018, palestinienii din Ga-

za se adună de-a lungul ba-

rierei care separă teritoriul 

palestinian de Israel pentru 

a protesta împotriva bloca-

dei. Ei reclamă dreptul de a 

reveni pe pământurile lor 

străvechi de unde au fost 

alungaţi sau au fost con-

strânşi să fugă după crearea 

statului Israel în 1948.

Un lider Hamas cere uciderea 
evreilor și provoacă indignare

SAEB EREKAT | secretarul general al 
Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei 

 „Valorile juste ale cauzei palestiniene includ 
iubirea de libertate, dreptatea şi egalitatea. 
Afi rmaţiile revoltătoare ale lui Fathi Hamad 
despre evrei nu reprezintă niciuna dintre acestea“
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Criza de medicamente ieftine din Europa – un fenomen real, 
care se agravează, în detrimentul pacienților, medicilor și farmaciștilor
Se vorbește de criza medicamentelor (ieftine) de 
mai bine de două mandate ale Parlamentului 
European, dar statele membre nu reușesc sau nu 
vor să identifi ce corect cauzele, iar ofi cialii euro-
peni întârzie să ia măsurile care se cuvin.
Autorităţile europene cunosc cauzele dispariţiei 
medicamentelor ieftine, au propriile mijloace de 
informare, dar le-au fost explicate în nenumărate 
rânduri și de către asociaţiile de profi l: defi cite de 
reglementare și bariere de acces, clasifi cate astfel:

1. Lipsa alinierii la nivelul UE a politicilor 
publice cu privire la medicamente
a. Nu există aquis comunitar pe sistemele de 
sănătate în general, cu atât mai puţin în zona 
medicamentului;
b. Nu există legislaţie comună pe tema evaluării 
tehnologiilor medicale HTA, a listelor de medica-
mente decontate din bani publici, a medicamen-
telor defi citare și a protocoalelor terapeutice;
c. Întârzierea alinierii politicilor publice la nivel EU 
cu privire la medicamentele generice și biosimilare;
d. Întârzierea luării unei decizii cu privire la co-
merţul paralel;

2. Supra-reglementări care s-au dovedit 
în timp inutile, păguboase, introduse fără 
perioade de tranziţie sau întârzierea 
introducerii unor reglementări care să 
crească competitivitatea fabricilor din UE
a. Re-testarea în spaţiul European a medica-
mentelor fabricate în ţări non-EU – deși acestea 

sunt testate deja în situl de fabricaţie;
b. Directiva CE privind serializarea medicamen-
telor – aplicată fără că autorităţile să fi e pe de-
plin pregătite începând cu 9 februarie 2019, 
deși nu au existat cazuri serioase de medica-
mente falsifi cate în UE;
c. Aplicarea cu mare întârziere a renunţării la 
certifi catul suplimentar de protecţie intelectuală 
(SPC waiver) pentru producţia medicamentelor 
afl ate sub patent în fabricile din UE;

3. Reglementări fără viziune pe termen 
lung şi cu consecinţe transnaţionale luate 
la nivelul guvernelor statelor membre;
a. Presiune pe reduceri de preţuri și introduce-
rea de mecanisme de taxări suplimentare – to-
tul făcut din raţiuni populiste sau pentru a adu-
ce venituri bugetare;
b. Liste de decontare controversate sau chiar cara-
ghioase (medicamente care nu aduc valoare adă-
ugată demonstrată, medicamente homeopate, 
suplimente nutritive) – consumă resurse care ar 
putea fi  utilizate pentru nevoile reale de terapii;
c. Lipsa unui dialog cu producătorii naţionali de 
medicamente pentru obţinerea unor acorduri 
transfrontaliere de aducere în fabricaţie a medi-
camentelor defi citare;

4. Contracţia numărului siturilor de fabricaţie 
(fenomen global, nu numai European)
a. Fuziunile din industrie, cerinţele de re-tehnolo-
gizare și presiunile pe costuri – cauzate de cele 
descrise mai sus, dar și datorită creșterii preţuri-

lor pe canalele comerciale, la materiile prime și 
materiale, la utilităţi și la resursă umane – au în-
chis peste 500 de situri la nivel global, astfel în-
cât oferta de medicamente este în scădere.
Este evident că, odată cu progresul știinţelor 
vieţii, guvernele statelor membre, dar și insti-
tuţiile europene vor trebui să ia decizii echili-
brate privind strategiile publice de reglementa-
re și fi nanţare a medicamentelor noi, care au 
costuri foarte mari și se adresează unui număr 
redus de pacienţi, și a celor consacrate, care 
tratează milioane de pacienţi europeni.
Se așteaptă ca reglementările, chiar și numai 
recomandările, să fi e luate la nivelul instituţiilor 
europene, printr-o mai bună conlucrare cu 
agenţiile de reglementare (EMEA și agenţiile de 
evaluare a tehnologiilor medicale HTA) și prin 
utilizarea unor experţi independenţi, pentru că 
la nivel naţional există riscul că măsurile luate 
să nu servească interesului public sau să afecte-
ze ţările învecinate.
Dar, există un element de urgenţă în deciziile 
care trebuie luate de UE. Criza de medicamente 
ieftine, care izbucnește când într-o ţară, când în 
alta și remediabilă deocamdată, ameninţă a de-
veni foarte serioasă în următorul ciclu de 5 ani, 
din cel puţin trei motive:
1. Îmbătrânirea populaţiei – când vor trebui fi -
nanţate nevoile de sănătate a circa 75 de mili-
oane de seniori după plecarea lor în pensie;
2. Subproducţia şi substocarea medicamente-
lor – globalizarea și presiunea pe costuri vor du-
ce la închiderea a tot mai multor situri de ma-

nufacturare iar celor rămase le va fi  și mai greu 
să facă faţă cererii;
3. Implementarea directivei de combatere a 
falsifi cării medicamentelor (FMD 2011/62/EU) 
– va duce la închiderea altor circa 100 de situri 
de fabricaţie din UE, care nu se vor putea con-
forma din cauza costurilor ridicate.

Dragoş Damian, CEO Terapia Cluj

Podiumul constructorilor 

de autostrăzi pe luna 

iunie este ocupat integral 

de constructorii români. 

Momentan, orădenii care 

lucrează la lotul de auto-

stradă spre Ungaria 

se afl ă pe prima poziţie.

Constructorii români ocupă 

primele trei locuri în topul fi r-

melor cu cele mai mari progre-

se pe şantierele de autostrăzi 

pe luna iunie. Orădenii de la 

Trameco, care lucrează la tron-

sonul Biharia – Borş al Auto-

străzii Transilvania, au intrat în 

clasament direct pe primul loc, 

potrivit economica.ro.

Românii, „marş forţat” 
cu autostrada 
spre Ungaria

Cei de la Trameco anunţă un 

debut „în forţă” pe şantierul 

tronsonului dinspre Ungaria al 

Autostrăzii Transilvania. Aceş-

tia au raporat luna trecută că au 

fi nalizat 10% din lucrările de pe 

lotul Biharia – Borş din A3. Cu 

toate acestea, în pofi da avansu-

lui semnifi cativ, constructorii 

din Bihor sunt forţaţi să măreas-

că ritmul de lucru dacă vor să 

ajungă la graniţa cu Ungaria pâ-

nă la fi nalul anului curent, îna-

intea vecinilor de la vest.

Mai departe, locul 2 în clasa-

ment este ocupat de constructo-

rul Dorinel Umbărescu, care a 

raportat un progres de 2% în lu-

na iunie pe şantierul Centurii Ba-

cău. Practic, gradul de execuţie 

pe şoseaua care cuprinde primii 

kilometri de autostradă din Mol-

dova a ajuns la 27% în cursul 

lunii trecute, potrivit datelor cen-

tralizate pe site-ul Companiei Na-

ţionale de Administrare a Infras-

tructurii Rutiere (CNAIR).

Într-un fi nal, podiumul topu-

lui din luna iunie este comple-

tat tot de către un constructor 

român, cei de la Straco rapor-

tând în iunie un progres de 1,88% 

pe lotul de autostradă dintre Câm-

pia Turzii şi Târgu Mureş, ajun-

gând la un stadiu de 26,85%.

Avans sub orice critică 
al constructorilor străini!

Conform statisticilor publi-

cate de CNAIR, constructorii 

străini înregistrează cele mai ri-

dicole avansuri de la începutul 

lunii ianuarie 2019. Practic, 

într-o jumătate de an, cei de la 

Astaldi au bifat un progres de 

doar 1,02% pe lotul 2 al Auto-

străzii A3, între Ogra şi Câm-

pia Turzii, stadiul de fi nalizare 

ajungând astfel la 67,02%.

Grecii de la Aktor sunt şi 

mai lenţi: în 6 luni au înregis-

trat un progres de doar 0,85% 

pe lotul 2 al Autostrăzii A10 

Sebeş – Turda!, procentul de 

fi nalizare abia trecând puţin 

peste jumătate (51,20%). De 

cealaltă parte, pe aceeaşi au-

tostradă, ceva mai bine s-au 

mişcat italienii de la Impresa 

Pizzarotti, care au raportat un 

progres de 1,5% pe lotul 1 

(71,30% grad de fi nalizare).

Constructorii români, mai 
harnici pe şantiere. Străinii, 
catastrofă pe bani grei!Chiar dacă perioada de 

vară reprezintă o încetini-

re sezonieră pentru piaţa 

imobiliară, în Cluj-Napoca 

preţurile continuă să 

crească, menţinând tren-

dul început în aprilie.

Cea mai mare creştere de 

preţuri s-a înregistrat în car-

tierul Borhanci, un cartier în 

continuă dezvoltare. Astfel, 

preţul mediu de vânzare a 

crescut cu 101 euro/mp în lu-

na iunie, comparativ cu luna 

mai. În luna iunie, preţul me-

diu a fost de 1.424 euro/mp.

Urmează apoi cartierul Ghe-

orgheni, cu o creştere de 77 

de euro/mp; mai specifi c, pre-

ţul a crescut de la 1.692 de 

euro/mp în luna mai, la 1.769 

de euro/mp în luna iunie. O 

creştere semnifi cativă de preţ 

s-a înregistrat de asemenea şi 

în cartierul Plopilor, 70 de eu-

ro/mp, de la 1.699 euro/mp 

în luna mai, la 1.769 euro/mp 

în luna iunie.„Luna iunie a 

continuat valul tranzacţiilor 

începute la sfârşitul primăve-

rii. Tendinţa ascendentă a nu-

mărului de apartamente tranz-

acţionate în această perioadă 

este vizibilă mai ales în per-

spectiva locuinţelor achiziţi-

onate în scopul unei investi-

ţii, în cartierele cu grad mare 

de profi tabilitate ale Clujului.” 

a explicat Ştefan Dumitraş, 

broker la Blitz Imobiliare.

Creşteri importante de preţ 

au avut loc şi în cartierele 

Mănăştur, Zorilor şi Mărăşti. 

În cartierul Mănăştur, creş-

terea a fost de 56 de euro, 

de la 1.283 de euro/mp în 

luna mai, la 1.339 de euro/

mp în luna iunie. În cartie-

rul Zorilor creşterea a fost 

de 50 de euro/mp, de la 1.626 

de euro/mp în luna mai la 

1.676 de euro/mp în luna iu-

nie. În cartierul Mărăşti în 

luna iunie preţul a fost de 

1.523 euro/mp, comparativ 

cu 1.564 de euro/mp în lu-

na mai, creşterea fi ind de 41 

de euro/mp.

Scăderi semnifi cative 
la  apartamente 
în patru cartiere

În timp ce în majoritatea 

cartierelor preţurile aparta-

mentelor continuă să creas-

că, sunt şi cartiere unde s-au 

înregistrat scăderi semnifi -

cative de preţ. Cea mai ma-

re scădere de preţ a fost în-

registrată în cartierul Dâm-

bul Rotund, de 130 de euro/

mp. În luna mai preţul a fost 

de 1.341 euro/mp în timp ce 

în luna iunie preţul a fost de 

1.211 euro/mp.

Locul doi în topul cartiere-

lor care au înregistrat scăderi 

de preţ este ocupat de cartie-

rul Andrei Mureşanu. Scăde-

rea a fost de 94 de euro/mp. 

În luna mai preţul a fost de 

2037 euro/mp, în timp ce în 

luna iunie a scăzut la 1943 

euro/mp.

O scădere importantă de 

preţ a fost înregistrată şi în 

cartierul Europa, unde în lu-

na iunie preţul a fost de 1.414 

euro/mp, comparativ cu lu-

na mai, când preţul a fost de 

1.500 euro/mp, rezultând o 

diferenţă de 86 de euro/mp. 

O scădere ceva mai redusă 

s-a înregistrat şi în cartierul 

Bună Ziua, unde în luna iu-

nie a fost înregistrată o scă-

dere de 57 de euro/mp, de 

la 1496 euro/mp în luna mai, 

la 1439 euro/mp în luna 

iunie.”Clienţii devin mult 

mai implicaţi în procesul de 

căutare activă a ofertelor, 

disponibilitatea acestora cres-

când proporţional cu durata 

zilelor, şi implicit numărul 

de tranzacţii” a explicat Şte-

fan Dumitraş, Broker I.

Preţul chiriilor 
a crescut din nou

După două luni în care pre-

ţul mediu al chiriilor pentru 

apartamente a scăzut, în lu-

na iunie, preţul acestora a 

crescut din nou. Diferenţa de 

preţ faţă de luna mai a fost 

de 25 de euro/mp.

Cea mai mare creştere de 

preţ a fost înregistrată în car-

tierul Andrei Mureşanu, 93 

de euro/mp, de la 553 euro/

mp în luna mai, la 646 euro/

mp în iunie.

Preţul chiriilor a crescut 

şi în celelalte cartiere, dife-

renţele faţă de luna mai fi -

ind cuprinse între 22 şi 49 

de euro/mp.

Patru cartiere din Cluj, scăderi 
mari de preţuri la apartamente
În luna iunie, preţul mediu de vânzare pentru apartamente a crescut 
cu 10 euro/mp, de la 1.510 euro/mp în mai, la 1.520 euro/mp în iunie

Creşteri importante de preţ au avut loc şi în cartierele Mănăştur, Zorilor şi Mărăşti
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Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii în fiecare lună

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând în Gherla apartament cu 
2 camere zona autogării. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0748-237410. (1.7)

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

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, baie, 
bucătărie, cămară, beci, sobe 
noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (2.7)

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, 
utilităţi, apă în curte, curent 
electric. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-079283. (2.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (2.7)

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. ¼, în cartierul Grigores-
cu, zonă liniștită, pentru persoană 
serioasă. Relaţii la telefon 
0264-212695. (2.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
decomandat, în cart. Mărăști, 
centrală proprie, proaspăt zugră-
vit, utilat complet, pentru nefu-
mători, preţ 400 euro. Inf. la tel. 
0758-051260. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

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

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

SERVICII

Instalator apă gaz, 
sanitare, încălzire. 

Execut lucrări, intervenții, 
reparații. Aragaze, 
obiecte sanitare, 

convectoare,
mașini de spălat, boilere, 
centrale, teracote, cabine 

de duș, etc.
Informații suplimentare 
la telefon 0740-252139.

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-

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 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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TUIT

te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (2.7)

REPARAŢII PENTRU 
CASA TA

Ţiglă petalică, ţiglă 
ceramică, reparaţii 

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

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

25 ani garanţie pe 
materiale – 5 ani 

garanţie manoperă
12% DISCOUNT PENTRU 

PENSIONARI
Cerem şi oferim 

seriozitate!
Tel. 0740-499712. (1.15)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (2.7)

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu ga-
ranţie. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (2.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (2.7)

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

UZ CAZNIC

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, preţ 
700 RON, 800 RON și 1000 RON. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

MOBILIER

¤ Vând moblier de cameră şi col-
ţar în stare foarte bună, preţ foar-
te avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0744-702473, după ora 12.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-

re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, pu-
ţin folosit, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (2.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane și 2 două fotolii. Relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (2.7)

¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), pan-
sonate și etichetate, an 1917, 
model cu dungi, stare foarte 
bună. Pentru informaţiiși detalii 
sunaţi la tel. 0743-853630. 
(2.7)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie, în stare 
foarte bună, și dulap cu 2 uși, 
culoare maro, preţ negociabil. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (2.7)

¤ Vând geamuri și uși din de-
molarea unei case. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

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

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

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc un domn 
cetăţean străin pentru relaţie 
serioasă. Eu, sunt născută în 
1971, delicată, fără obligaţii. 
Aștept răspuns cu loc de întâlni-
re și oră exactă la tel. 
0743-492064. (2.7)

PIERDERI

¤ CLAR INSIGHT S.R.L., 
J12/1415/2009, C.U.I. 
25759287, declar pierdut certifi -
cat constatator de suspendare a 
activitâţii. Se declară nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
autorizare pentru TOMCRIS 
S.R.L., C.U.I.: 17910736, 
J12/3131/30.08.2005. Îl declar 
nul.

¤ ADEVAS SRL, C.U.I. 
24294817, J12/3356/2008, 
pierdut Certifi cat Constatator 
pentru punct de lucru 
nr.59533/2008. Îl declar nul.

¤ BILKA TRANSILVANIA S.R.L., 
C.U.I. 23772158, 
J12/1883/2008, pierdut certifi -
cat constatator cu nr. 61130 din 
10.08.2016. Se declară nul.

¤ Subsemnatul Mureșan Daniel, 
având calitatea de președinte al 
Asociaţiei "Societatea Română 
de Colposcopie și Patologie Cer-
vicală”, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Mărului nr. 5, ap. 1, jud. Cluj, 
înregistrata în Registrul asociaţii-
lor și fundaţiilor de la Judecăto-
ria Cluj-Napoca sub nr. 99 din 
29.06.2006, declar pierdut certi-
fi catul de identifi care fi scală al 
asociaţiei avand nr. 18834211. 
Se declară nul.

¤ Pierdut carte de identitate a 
autoturismului CJ-09-FXF. O de-
clar nulă.

Car

60%
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2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

0264.59.77.00
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

ANUNŢ PUBLIC

PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE FĂRĂ EIM
COMUNA NEGRENI

Comuna Negreni, titular al proiectului ”Alimentare cu 
apă inclusiv branșamente în localităţile Negreni și Bucea, 
comuna Negreni, judeţul Cluj”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare 
adecvată pentru proiectul ”Alimentare cu apă inclusiv 
bransamente în localităţile Negreni și Bucea, comuna 
Negreni, judeţul Cluj”, propus a fi  amplasat în comuna 
Negreni, localităţile Negreni și Bucea, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului A.P.M. Cluj, municipiul 
Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, judeţul Cluj, în 
zilele de luni-joi, orele 9:00-14:00, vineri între orele 
9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Jichisu de Jos anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a „acordului de mediu“ 
pentru proiectul: „Sistem integrat de alimentare cu apa 
potabila si canalizare menajera in localitatrea Jichisu de 
jos, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 
și marţi –joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-12.00 și la punctul de lucru com Jichisu de Jos ,in 
localitatea Tarpiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de: Comuna Margau, 
loc. Margau, nr 204, jud. Cluj, tel: 0371-138035, ce 
intentioneaza sa solicite de la ABA CRISURI ORADEA aviz 
de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatii de  
„MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA MARGAU, JUDETUL 
CLUJ“ localizat in Comuna Margau, jud. Cluj. Aceasta 
investitie este  noua. 

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevedrile 
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare. 

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului.

ANUNŢ VÂNZARE FIRMĂ

S.C. INEUL S.R.L.
Str. Rahovei nr. 3, Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud

Obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor
din beton pentru construcţii – 2361 (vezi www.ineul.ro)

- Teren 2,46 ha
- Staţie de betoane
- 5 hale de producţie (două fi ind dotate cu poduri rulante)
- 2 şoproane metalice
- Poligon prefabricate (dotat cu două macarale turn)
- Clădire corp administrativ
- Clădire poartă
- Atelier întreţinere
- Atelier prelucrări mecanice
- Laborator autorizat AFER
- Mijloace de transport
- Utilaje pentru construcţii
- Linie garaj CF proprie
- Stocuri de materiale, materii prime şi produse fi nite
- Facturi de încasat pentru produsele vândute
- Disponibilităţi băneşti în conturi

Societatea nu are credite angajate, 0 datorii la bugetele 
de stat și locale, 0 datorii către angajaţi, 0 datorii către 
furnizori, 0 datorii către asociaţi.

Societatea este activă având un număr de 25 angajaţi.

Nr. asociaţi: 23

Preţ: 2,5 milioane EURO + TVA.

VARIANTE: Vânzare integrală (2,5 mil. EUR +TVA) sau 
vânzare de părţi sociale

Relaţii suplimentare la tel.: 0744 595 300

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007 S.C NEPSIS 
BETON S.R.L. anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul Fabricarea 
betonului, cod CAEN 2363, din Str. Elicei, Nr. FN, 811/6/1/1, 
CF NR. 174474/NR CADASTRAL 15846.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi: 9:00-
16:30; vineri: 9:00-14:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

In conformitate cu Ordinul nr. 5625 din 31 august 2012,
Centrul de concurs Grădiniţa cu P.P. Panda 2,
scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante:

EDUCATOARE – 10 posturi
(Programă aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5620/2010)

Concursul va avea loc în perioada 2 – 4 septembrie 2019, 
orele 09:00-11:00 – proba practică și în data de 5 septembrie 
2019, ora 09:00 – proba teoretică (lucrare scrisă la disciplina 
postului) la sediul Gradiniţei cu P.P. PANDA 2, str. Zaharia 
Stancu, nr. 25, Cluj-Napoca.

Inscrierile și depunerea dosarelor se vor face la secretariatul 
Gradiniţei cu P.P. PANDA 2, str. Zaharia Stancu, nr. 25, 
Cluj-Napoca, zilnic între orele 09:00 – 15:00, în perioada 
1 – 14 august 2019.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1.  Cerere de înscriere – model tipizat la secretariatul 

grădiniţei;
2. Copie atestat de limba germană sau engleză;
3.  Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă 

și certifi cat profesional (ultimul pentru absolvenţii 
liceului pedagogic). Absolvenţii promoţiei curente vor 
prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia 
de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să 
rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de 
absolvire a facultăţii/școlii postliceale/liceului 
pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de 
studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a 
frecventat și promovat modulul pedagogic;

4.  Copii de pe certifi catele de obţinere a gradelor didactice; 
(dacă este cazul);

5.  Copii de pe certifi catele de naștere și căsătorie (pentru 
solicitanţii care și-au schimbat numele);

6.  Copie a deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii 
de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

7.  Copie de pe fi la din buletinul sau cartea de identitate 
cu domiciliul;

8.  Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în 
învăţământ (dacă este cazul);

9.  Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru 
a preda în învăţământ;

10. Declaraţie pe propria răspundere că nu desfășuraţi 
activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice 
și nu aţi fost îndepărtat/ă din învăţământ pentru 
motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească 
defi nitivă de condamnare penală.

Informaţii suplimentare se pot obţine direct la secretariatul 
grădiniţei sau Tel. 0772 240 352, e –mail. secretariat2@
scoalapanda.ro. 

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

S.C. AGROTUR DALEA S.R.L. cu sediul în Sat Buza, 
com. Buza, nr. 277, jud. CLUJ, anunță inițierea elaborării 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „P.U.D. ŞI 
ELABORARE DOCUMENTAŢIE PENTRU AUTORIZAREA 
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE, AMENAJARE ŞI 
DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ DALEA ÎN COMUNA 
BUZA, JUDEŢUL CLUJ, ACCES AUTO ŞI PIETONAL, ÎMPREJMUIRE, 
PUNCT GOSPODĂRESC, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE“, Sat 
Buza, Comuna Buza, nr. 277, jud. CLUJ.

Documentația poate fi  consultată la sediul Primăriei - 
Serviciul Urbanism sau la sediul Consiliului Județean Cluj - 
Serviciul Urbanism.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. FINPRO STAR S.R.L., titular al proiectului 
CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINŢE 
COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, EXTINDERE REŢELE EDILITARE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M. Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului și 
fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul menţionat, propus a fi  amplasat în comunA Florești, 
sat Florești, strada Șesul de Sus, F.N., identifi cat prin C.F. 
69813 și .CF. 69785, judeţul Cluj. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, ţel. 
0264410722, fax. 0264410716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de în zilele luni-vineri între orele 9-14, 
precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

ANUNŢ DE MEDIU

Autoritatea competentă pentru Protecţia Mediului A.P.M. 
Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact 
asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul "Amplasare incinerator 
resturi biologice de origine animală, deşeuri categoria 1, 
2 şi 3", propus a fi  amplasat în judeţul Cluj, municipiul 
Gherla, strada Liviu Rebreanu nr. 56, titular: MARIFLOR 
PRODCOM S.R.L..

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului A.P.M. Cluj din 
municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, judeţul 
Cluj, în zilele de luni - joi între orele 9:00-14:00, vineri între 
orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmcj.anpm.ro.

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat 
se pot înainta până la data de 27 iulie 2019 (în termen de 
10 zile de la data afi şării prezentului anunţ).
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Boc a lăudat-o 
pe Halep: „A fost 
impecabilă în finală”

Emil Boc a lăudat performanţa 
reușită de Simona Halep la 
Wimbledon în cadrul unei 
conferințe care a avut loc ieri.
Primarul Clujului este unul dintre 
cei mai mari fani ai Simonei 
Halep și a fost prezent la fi nala 
turneului de la Wimbledon. „A 
fost o fi nală de povestit nepoţi-
lor. În primul rând să vezi o fi na-
lă pe un teren pe care s-a jucat 
tenis în urmă cu peste 100 de 
ani este incredibil. Noi ne luptam 
cu turcii și ei jucau tenis. Este cel 
mai elegant turneu de Grand 
Slam. Nu am văzut nicio publici-
tate, sponsori nimic, nu am avut 
voie să folosesc steagu, iar după 
ce am ridicat steagul de câteva 
ori a venit un steward și mi-a 
atras atenţia. A fost o victorie 
absolut de vis. Nimeni nu se 
gândea că în 56 de minute va 
învinge o legendă a tenisului. 
Simona a fost impecabilă de la 
începutul jocului. Ea a controlat 
jocul de la început până la ca-
păt. Arena a fost 80% cu Serena 
Williams, dar britanicii au înce-
put să o aplaude pe Simona 
când au văzut cât de bine se 
descurcă ”, a declarat Emil Boc .

Mircea Axente 
s-a înţeles cu 
ASU Poli Timişoara

Mircea Axente, atacantul care a 
evoluat sezonul trecut pentru 
Universitatea Cluj, a ajuns la o 
înţelegere cu ASU Poli 
Timișoara. Axente a început se-
zonul la Dinamo, pentru care a 
evoluat în 10 meciuri și a înscris 
un gol, iar în iarnă a ajuns la 
”U” Cluj. Pentru ardeleni a mar-
cat 3 goluri în 11 meciuri jucate 
și a ratat promovarea în Liga 1 
la barajul cu FC Hermannstadt. 
Vârful de atac a semnat cu ASU 
Politehnica Timișoara un con-
tract valabil pe doi ani și este cel 
mai important nume transferat 
de trupa de pe Bega. ”Salutare 
poliști. Sunt Mircea Axente și, 
după zece ani, mă întorc acasă. 
Va fi  un sezon greu și avem ne-
voie de fi ecare dintre voi la sta-
dion, în fi ecare meci. Mai e pu-
ţin și începe. De abia aștept să 
ne revedem. Hai Poli”, a fost 
mesajul lui Mircea Axente după 
ce a semnat cu ASU Politehnica.

Pe scurt

Thierry Moutinho, fostul 

jucător de la CFR Cluj, a 

fost transferat de FCSB şi va 

purta tricoul cu numărul 14 

la formaţia roş-albastră.

Moutinho este un mijlo-

caş portughez care s-a năs-

cut în Elveţia, fi ind crescut 

la Etoile Carouge. Portughe-

zul a bifat în CV echipe im-

portante precum Albacete, 

RCD Mallorca sau CD Tene-

rife în Spania, iar în 2017 a 

ajuns la CFR Cluj.

Ibericul a câştigat două ti-

tluri în Gruia, dar nu a fost ni-

ciodată o piesă importantă în 

angrenajul echipei clujene. Mo-

utinho a fost împrumutat în 

ultimele şase luni la Cultural 

Leonesa, în Spania.

„Am fost foarte fericit să 

aud de interesul clubului pen-

tru mine. După doi ani la Cluj 

în care nu am evoluat foarte 

mult, credeam că voi face un 

pas în spate în carieră, dar 

oferta de la FCSB mi-a arătat 

că voi avea parte de progres. 

Sunt foarte fericit că am sem-

nat cu cel mai mare club din 

România şi abia aştept să mă 

antrenez alături de noii co-

legi şi să ajut echipa. Sunt 

un jucator profesionist şi voi 

face tot ce ţine de mine pen-

tru a contribui la îndeplinirea 

obiectivelor principale, califi -

carea în grupele UEFA Euro-

pa League şi câştigarea titlu-

lui. Am realizat în ultimii doi 

ani cât de mare este acest club. 

Acest lucru se vedea cel mai 

clar atunci când fosta mea echi-

pă avea meci cu FCSB pe te-

ren propriu. Era singurul meci 

la care se umplea stadionul, 

iar asta spune totul. În plus, 

când le-am spus prietenilor 

mei unde voi veni, am primit 

foarte multe felicitări, fi indcă 

lumea ştie în toată Europa cât 

de mare este acest club. Voi 

face tot posibilul pentru a 

profi ta de această şansă ex-

traordinară”, a declarat jucă-

torul, pentru fcsb.ro.

Thierry Moutinho, fost jucător la CFR Cluj, prezentat de FCSB

Raymond Fustos
sport@monitorulcj.ro

Meci de totul sau nimic 

pentru campioana 

României în această seară, 

pe Stadionul „Dr. 

Constantin Rădulescu”, 

de la ora 21:00. Elevii lui 

Dan Petrescu au misiunea 

de a întoarce rezultatul din 

partida tur din Kazahstan, 

acolo unde echipa la care 

evoluează internaţionalul 

român Dorin Rotariu s-a 

impus la limită, scor 1-0.

Campionii nu concep să 

facă paşi greşiţi pe teren pro-

priu şi anunţă că sunt gata 

de orice pentru a continua 

aventura europeană în Cham-

pions League. Ovidiu Hoban 

(36 de ani), unul dintre cei 

mai experimentaţi fotbalişti 

ai campioanei CFR Cluj, es-

te gata de luptă contra for-

maţiei din Kazakhstan.

„Obiectivul meu perso-

nal este să câştigăm campi-

onatul, dar şi să ne califi-

căm în grupele europene, 

nu aş da niciuna pentru cea-

laltă. Trebuie să ne propu-

nem lucruri măreţe, vreau 

să ajungem în grupele Cham-

pions League. Am avut şan-

sa să joc în play-off-ul Ligii 

Campionilor, îmi pare rău 

că nu am reuşit să ajung în 

grupe. Poate anul acesta vom 

avea noroc să ajungem aco-

lo, mi-aş dori enorm!”, a de-

clarat Hoban.

Fanii, chemaţi în număr 
mare la stadion

Clujenii au mare nevoie 

de susţinerea suporterilor în 

partida de astăzi. La prima 

partidă din acest sezon de 

Liga 1, contra Politehnicii 

Iaşi, fanii vişiniilor nu s-au 

înghesuit deloc în Gruia. Pu-

ţin peste o mie de specta-

tori au văzut confruntarea 

din tribune, scor 1-1, mult 

sub aşteptările „feroviari-

lor”. Astfel, conştienţi că 

doar împreună cu fanii for-

ţa lor va creşte simţitor, ce-

feriştii îi cheamă pe supor-

teri alături de ei la stadion, 

la partida cu Astana.

„Fotbalul se joacă cu su-

porteri. Avându-i aproape, ei 

pot deveni cel de-al 12-lea ju-

cător, aşa că avem nevoie de 

ei, jucăm pentru ei, îi aştep-

tăm într-un număr cât mai 

mare!”, este mesajul lui Ovi-

diu Hoban pentru „frânari”.

„Scuze pentru absenţă (sau 

să spunem dezinteres?) se 

pot găsi oricând: echipa nu 

practică un fotbal plăcut, an-

trenorul nu se ridică la aştep-

tările noastre, conducerea nu 

ia cele mai inspirate decizii, 

este perioada concediilor sau 

vremea nu a fost pe gustul 

tuturor. Nu suferim atât de 

mult pe teren, cât suferim în 

tribune, la capitolul SUPOR-

TERI!”, este un fragment din-

tr-un mesaj acid al Peluzei 

Vişinii pentru „suporterii de 

rezultat” ai campioanei. 

CFR Cluj nu s-a mai califi -

cat în Grupele Champions 

League din sezonul 2012-2013, 

atunci când a terminat pe lo-

cul trei în Grupa H, alături 

de Manchester United, Bra-

ga şi Galatasaray. Ardelenii 

au reuşit atunci un succes 

incredibil pe Old Trafford, 

1-0, după care au fost elimi-

naţi de Inter Milano în Eu-

ropa League.

Trupa din Gruia a trecut 

după acest sezon prin mo-

mente difi cile şi nu a prins 

întrecerile europene în ur-

mătoarea stagiune după ca-

re a fost eliminată de către 

Dinamo Minsk în turul 3 pre-

liminar Europa League în sta-

giunea 2014-2015.

CFR Cluj a revenit în for-

ţă în sezonul precedent şi 

părea că are un culoar bun 

pentru grupele europene, iar 

primul meci european avea 

să fi e împotriva suedezilor 

de la Malmo FF în turul se-

cund al preliminariilor Cham-

pions League. Ardelenii au 

pierdut cu 1-0 meciul de pe 

teren propriu şi au remizat, 

1-1, în deplasare.

Campionii României şi-au 

continuat parcursul în com-

petiţiile europene şi după ce 

au trecut de Alashkert în tu-

rul trei, 7-0, la general. Clu-

jenii aveau să fi e însă elimi-

naţi surprinzător de coşma-

rul Dudelange în play-off du-

pă un 5-2 la general.

Suporterii CFR-ului, chemaţi la stadion: 

„Facem totul pentru grupele 
Ligii Campionilor!”
Pentru a-şi continua parcursul în cea mai importantă competiţie intercluburi 
din lume, „feroviarii” trebuie să întoarcă rezultatul din meciul tur de la Nur-Sultan

Elevii lui Dan Petrescu au misiunea de a întoarce rezultatul din partida tur din Kazahstan, acolo unde echipa 
la care evoluează internaţionalul român Dorin Rotariu s-a impus la limită, scor 1-0
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