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EDUCAŢIE

180 de noi locuri în creşe
90 de locuri vor fi  la creşa de pe strada 
Grigore Alexandrescu şi alte 90 la creşa de 
pe strada Meziad.  Pagina 6

SOCIAL

100.000 de puieţi 
plantaţi la Cluj
În martie, voluntarii sunt aşteptaţi să aju-
te la plantarea a 100.000 de puieţi. Startul 
se va da la Tritenii de Jos.  Pagina 7

ACTUALITATE

Fără şpagă, cu dragoste
Chinuit de o boală necruţătoare încă de la 
naştere, micuţul Darius trăieşte acum cli-
pe de bucurie.  Pagina 4

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

POLITICĂ

Preşedintele Klaus Iohannis, mesaj 
către primari: Nu risipiți banii!

ACTUALITATE

14 iunie, dată „super rezonabilă” 
pentru alegerile locale

Președintele Klaus Iohannis a 
participat luni la Adunarea Gene-
rală a Asociației Comunelor din 
România. Acesta le-a transmis 
primarilor că actualul guvern a-
re ca priorități dezvoltarea rura-
lă și sprijinirea comunităților lo-
cale prin programe fi nanțate atât 
de la bugetul de stat, cât și din 
fonduri europene, însă primarii 
trebuie să se asigure că banii pu-
blici sunt cheltuiți efi cient.

„Risipa banilor publici trebu-
ie stopată defi nitiv, iar acest lu-
cru se poate realiza printr-o 
abordare coerentă și responsa-
bilă. (...) Investițiile trebuie să 

se realizeze ținând cont de ne-
voile din teritoriu. Nu trebuie 
să mai vedem parcuri excesiv 
pavoazate și costisitoare, ame-
najate în mijlocul câmpului sau 
la marginea satului, în condițiile 
în care localitățile respective nu 
sunt racordate la rețeaua de a-
pă sau de canalizare. Cu alte 
cuvinte, nu ne mai permitem să 
avem subdezvoltare și risipă”, 
susține Klaus Iohannis. 

Președintele i-a asigurat pe 
primari că actualul guvern va 
sprijini fi nanciar autoritățile lo-
cale din mediul rural și a atacat 
guvernările trecute.

Ludovic Orban este de păre-
re că data de 14 iunie este una 
„rezonabilă” pentru organizarea 
alegerilor locale. Premierul inte-
rimar ar vrea alegeri chiar şi în 
luna mai, însă acest lucru este 
puţin probabil.

Întrebat, luni, într-o declara-
ţie de presă, când ar putea fi  or-
ganizate alegerile locale, premi-
erul Ludovic Orban a spus că ar 
fi  o „impietate” faţă de creştini 
să organizeze alegerile în 31 mai 
sau în 1 iunie, astfel că o dată 
„rezonabilă” ar fi  14 iunie.

„Ar fi  o impietate faţă de 
creştini să stabilim data alege-

rilor pe 31 mai şi pe 1 iunie. 
Ca atare, cel mai probabil, ale-
gerile vor fi  în jurul datei de 
14, maxim 21 (iunie – n.r.), 
plecând şi de la jurămintele 
depuse de autorităţile locale, 
care de regulă au fost depuse 
după 20 iunie 2016. Deci dacă 
sunt alegeri în data de 14 mi 
se pare o dată super rezonabi-
lă. În iunie. În mai nu putem 
organiza decât pe 24 mai. Si-
gur că eu m-aş bucura să or-
ganizăm în 24 mai, pentru că 
aniversăm 145 de ani de la în-
fi inţarea PNL”, a spus Ludo-
vic Orban.
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Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Lucrările la Centrul de Deşeuri s-au scumpit, din pix, cu 20 mil. €
Monitorul de Cluj a avut dreptate, din nou! Centrul de Deşeuri a ajuns să coste 101 milioane de euro, 
de patru ori valoarea iniţială, iar Consiliul Judeţean Cluj recunoaşte, în sfârșit, acest lucru. Pagina 5

PSD bagă bățul politicii 
prin gardul administrației!
Cluj-Napoca are un buget aprobat de 350 mil. €
Consilierii locali PSD nu au votat bugetul Clujului și îi reproșează primarului Emil Boc că, din 2012 
și până astăzi, și-a asumat proiecte care, ulterior, nu au mai fost implementate. Pagina 3

Clujul,legat direct la autostradă?

Primarul Emil Boc spune că este necesar un drum de patru benzi între Tureni şi Autostrada Transilvania. Edilul este de părere 
că proiectul se poate realiza în doar câteva luni și ar ajuta considerabil fluidizarea traficului pe ruta Cluj-Napoca – Turda. Pagina 8
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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MARE ATENȚIE! 
Trei bărbaţi şi-au cumpărat 
telefoane cu euro falși!
Poliţiștii clujeni au desfășurat, zilele trecute, 
trei percheziţii în judeţele Cluj și Sălaj, la 
persoane bănuite de punerea în circulaţie 
de valori falsifi cate și înșelăciune. Acţiunea 
a vizat trei persoane bănuite că ar fi  pus în 
circulaţie bancnote contrafăcute cu prilejul 
achiziţionării de telefoane mobile de pe ra-
za judeţelor Cluj și Sălaj. „În urma adminis-
trării probatoriului, poliţiștii au reţinut pen-
tru 24 de ore doi bărbaţi, iar la data de 15 
februarie, persoanele în cauză au fost pre-
zentate magistraţilor, fi ind dispusă măsura 
arestului preventiv pentru o perioadă de 30 
de zile, respectiv măsura controlului judiciar 
pentru 60 de zile. Prejudiciul în acest caz es-
te de 2500 euro, cercetările fi ind continuate 
sub coordonarea procurorilor din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Cluj-Napoca”, transmite IPJ Cluj.

Clujeancă obligată 
să se prostitueze în Italia
O fată de 19 ani dintr-o comună din Cluj, ca-
re provine dintr-o familie dezorganizată, a 
fost păcălită de o prietenă de familie să 
meargă în Italia pentru a fi  menajeră. În cele 
din urmă, aceasta a fost pusă să se prostitu-

eze. La destinaţie, fata a fost ameninţată că, 
dacă nu se va prostitua, familia ei și ea vor fi  
omorâţi. Timp de patru ani de zile a fost 
obligată să facă sex pe bani în apropierea u-
nei benzinării. Între timp, a rămas însărcina-
tă, dar „peștele” care se ocupa de ea i-a fă-
cut chiuretaj și a trimis-o înapoi în stradă. 
„Salvarea” ei a venit din partea unui bărbat 
care a dus-o în Germania și a vândut-o pen-
tru 500 de euro! Într-un fi nal, a reușit să le 
spună rudelor din Cluj prin ce trece. După ce 
a fost depusă plângere penală, cele două 
persoane care au trafi cat-o au fost arestate 
și condamnate de instanţele clujene la doi 
ani de închisoare și plata unor despăgubiri 
de 100.000 de euro, potrivit gazetadecluj.ro.

19 persoane implicate 
într-un accident în Dej
Un accident produs luni dimineaţă pe stra-
da 1 Mai din Dej se putea încheia cu o ade-
vărată catastrofă. Un microbuz care trans-
porta persoane a intrat în coliziune cu o au-
toutilitară și doar norocul a făcut ca persoa-
nele afl ate în primul autovehicul să scape 
cu răni ușoare. "Pompierii au găsit 19 per-
soane ieșite din autovehicule. Două persoa-
ne au fost preluate de echipajul SAJ, fi ind 
transportate la spital pentru investigaţii și 
îngrijiri de specialitate. Conform primelor 
evaluări, victime au afecţiuni ușoare", a 
transmis ISU Cluj.

Un clujean a furat un şarpe!

Un bărbat de 35 de ani a furat mai multe 
reptile dintr-un vivariu din Cluj-Napoca, prin-
tre care și un șarpe Boa Curcubeu, el fi ind 
prins în fl agrant de către poliţiști. Potrivit po-
liţiștilor, prejudiciul este de 1.700 de lei. "În 
perioada decembrie 2019 – februarie 2020, 
cel în cauză ar fi  profi tat de lucrările de mo-
dernizare care se efectuau în clădirea respec-
tivă și ar fi  pătruns fără drept în vivariu de 
unde ar fi  sustras un șarpe de porumb – 
Corn snake, o șopârlă Gecko Crested, un șar-
pe Boa Curcubeu și un încălzitor pentru repti-
le. În urma acţiunii fl agrante, s-a reușit recu-
perarea șarpelui Boa și a încălzitorului pen-
tru reptile, în valoare de 1.100 de lei", se 
mai arată în comunicat. Bărbatul a fost reţi-
nut pentru furt califi cat.

Pe scurt

Emil Boc, primarul Cluj 

Napoca, anticipează că 

într-o lună ar putea fi  stabi-

lit în instanţă câştigătorul 

licitaţiei pentru studiile 

necesare construirii metro-

ului şi trenului metropoli-

tan. Acesta s-a declarat 

nemulţumit că se lungeşte 

licitaţia din cauza contesta-

ţiilor depuse atât la Cluj, 

cât şi la Bucureşti.

„Uitaţi-vă la trenul metropo-

litan şi la metrou. Deja suntem 

de vreo două luni şi jumătate 

într-un joc de-a şoarecele şi cu 

pisica. Se contestă la Cluj, se 

contestă şi la Bucureşti. Se ju-

decă la Cluj, se amână la Bucu-

reşti. Măi, fraţilor, da' ce Dum-

nezeu facem cu toată treaba as-

ta în ţara asta, nu suntem ace-

eaşi ţară?”, a întrebat iritat pri-

marul Emil Boc.

Acesta a explicat că dosarul 

contestaţiei de pe rolul Curţii de 

Apel Cluj este suspendat pen-

tru că se aşteaptă decizia de la 

Bucureşti, iar la Bucureşti s-a 

amânat cererea pentru săptă-

mâna viitoare.

„Una dintre fi rme a atacat şi 

la Cluj şi la Bucureşti. Probabil 

se va desţeleni. Cred că într-o 

lună se separă apele, ori într-o 

parte ori în alta, să se stabileas-

că odată cine este câştigătorul", 

a adăugat edilul Clujului. Aces-

ta speră ca noua legislaţie pri-

vind achiziţiile publice să ajute 

şi Clujul, astfel încât să se dea 

o soluţie mai repede, oricare ar 

fi  ea. "Ok, dar daţi o soluţie să 

ştim câştigătorul ca să mergem 

mai departe. Dacă vom sta luni 

şi ani în şir în instanţe, când 

vom mai cheltui banii?”, a în-

trebat retoric Emil Boc.

Potrivit acestuia, actualul Gu-

vern a emis o Ordonanţă de Ur-

genţă, care este în Monitorul Ofi -

cial şi care va scurta şi va ur-

genta fi nalizarea licitaţiilor.

„Pe de-o parte, sunt terme-

ne exprese cu privire la comisi-

ile de licitaţie pentru a da o so-

luţie, pe de altă parte se impu-

ne o taxă pentru cei care con-

testă, ca să evite din timp toa-

te contestaţiile din instanţă, că 

doar doresc să amâne o licita-

ţie. De asemenea, nu mai pot fi  

respinse de mai multe ori decât 

o singură dată, caietele de sar-

cini sau documentaţiile care se 

încarcă în sistemul naţional, ast-

fel încât prin complete specia-

lizate de instanţă, atunci când 

se ajunge în instanţă să se dea 

o soluţie într-un termen de, nu 

mai ştiu cât e în lege fi xat, 60 

sau 30 de zile. Aceste măsuri ne 

vor ajuta şi pe noi la Cluj să 

scurtăm aceste licitaţii”, a mai 

spus Emil Boc.

Amintim că Metroul SA, 

proiectant al metroului bucu-

reştean, a depus în noiembrie 

anul trecut contestaţie la lici-

taţia pentru studiile necesare 

construirii unei linii de metrou 

la Cluj – Napoca. Asta după 

ce primarul Emil Boc a anun-

ţat câştigătoare oferta SWS En-

gineering Spa (Italia) – Systra 

(Franţa) – Metrans Enginee-

ring SRL (România).

Firma românească din aso-

cierea câştigătoare, Metrans En-

gineering, ar fi  contribuit la re-

alizarea caietului de sarcini, po-

trivit Metroul SA. Ulterior, Con-

siliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor (CNSC) a ad-

mis contestaţia Metroul SA. De-

cizia CNSC a fost însă atacată 

de asocierea SWS Enginee-

ring-Systra- Metrans la Curtea 

de Apel Cluj. Metroul SA ar fi  

decis să solicite Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie strămutarea 

procesului pe motiv că instan-

ţa clujeană nu ar fi  imparţială. 

Ulterior, ICCJ a şi decis suspen-

darea procesului de la Cluj, pâ-

nă se pronunţă asupra contes-

taţiei Metroul SA.

Vă reamintim că Primăria 

Cluj – Napoca a primit cinci 

oferte la licitaţia pentru stu-

diile necesare realizării me-

troului şi trenului metropoli-

tan. Emil Boc şi primarii a şa-

se comune au semnat, în apri-

lie 2019, acordul de asociere 

pentru realizarea metroului şi 

a trenului metropolitan.

CONTESTAȚII LA LICITAȚIA PENTRU METROUL CLUJEAN

„Măi, fraţilor, nu 
suntem aceeaşi ţară?”
Emil Boc s-a declarat nemulţumit că se lungeşte licitaţia pentru 
metrou din cauza contestaţiilor depuse atât la Cluj, cât și la București

Primarul anticipează că într-o lună ar putea fi  stabilit în instanţă câştigătorul licitaţiei pentru studiile 
necesare construirii metroului şi trenului metropolitan
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Anunţul că Primăria 

municipiului Cluj-Napoca 

vrea să achiziţioneze 

două apartamente la pre-

ţul de 162.000 de euro, 

pe care să le transforme 

ulterior în locuinţe socia-

le, a tulburat viaţa cluje-

nilor de pe strada George 

Stephenson.

Săptămâna trecută, vicepri-

marul Dan Tarcea a fost luat la 

rost, în direct la radio, de o fe-

meie care locuieşte pe strada re-

spectivă. Vecinii se tem că mu-

nicipalitatea va aduce şi mai 

mulţi cetăţeni de etnie romă pe 

o stradă unde trăiesc deja 150 

de romi. Clujeanca a precizat 

că ar fi  afl at de la profesorul u-

niversitar Eniko Vincze despre 

intenţia municipalităţii de a mu-

ta acolo alte şase familii de romi.

Eniko Vincze, activistă ca-

re se ocupă de mai mulţi ani 

cu integrarea romilor, s-a de-

clarat surprinsă de relatarea 

femeii. Ea a punctat, într-o 

postare pe Facebook, că aces-

te declaraţii sunt „pur şi sim-

plu diversiuni”. De asemenea, 

profesorul universitar, care 

cunoaşte situaţia de pe stra-

da George Stephenson nr. 15 

încă din 2014, infi rmă decla-

raţia persoanei respective, 

simţindu-se incriminată pe 

nedrept pentru „astfel de afi r-

maţii iresponsabile”.

Vincze: „Solicitările 
pentru locuinţe sociale, 
deseori ignorate!”

„Probabil ele (n.red. decla-

raţiile) vin de la persoane de 

la care anii trecuţi am primit 

telefoane ameninţătoare, de a 

nu mă mai implica în susţi-

nerea locuitorilor de pe str. 

Stephenson nr. 15, sau chiar 

şi de la Poliţia Locală, în apri-

lie 2019, care mi-a transmis, 

în scris, că datorită poziţiei 

mele faţă de aceşti locatari 

sunt şi eu «responsabilă în 

eventualitatea producerii unor 

evenimente nedorite»”, a pre-

cizat Eniko Vincze.

„Poziţia mea şi a altor ac-

tivişti în legătură cu situaţia 

de acolo este că persoanelor 

care locuiesc în barăci con-

struite fără acte în jurul casei 

legal construite (din care do-

uă apartamente sunt în pro-

prietatea a două familii, iar 

alte două în proprietatea Tran-

silvania Construcţii) pentru 

că nu au avut alte soluţii lo-

cative, autorităţile publice ar 

trebui să le acorde locuinţe 

sociale pentru a se putea mu-

ta de acolo”, este de părere 

profesorul universitar.

Eniko Vincze susţine că, 

de-a lungul anilor, a susţinut 

persoanele care au dorit să 

depună cereri pentru locuin-

ţe sociale. Cu toate acestea, 

solicitările lor ori au fost de-

clarate neeligibile, ori nu au 

primit punctaj sufi cient de 

mare ca să primească una din-

tre puţinele locuinţe sociale 

distribuite anual de către Pri-

mărie, mai spune aceasta.

Locuinţele sociale 
„nu sunt dedicate 
nimănui în mod special”

Activista pentru integra-

rea romilor susţine că pre-

sa a preluat „în mod dena-

turat” vestea privind cum-

părarea de locuinţe de pe 

piaţă cu scopul de a le atri-

bui ca locuinţe sociale, fi-

ind „indusă în mod eronat 

teama” în legătură cu mu-

tarea romilor din Pata Rât 

în aceste apartamente. Ea 

mai spune că localnicii de 

pe strada George Stephen-

son sunt „victimele unei di-

versiuni”, în timp ce romii 

din Pata Rât sunt „stigmati-

zaţi”, la fel şi ideea locuin-

ţelor sociale.

„Am accentuat de câte 

ori aveam ocazia, că aceste 

locuinţe sociale se vor re-

partiza ca orice locuinţă so-

cială din stocul Primăriei, 

pe baza punctajelor şi pe 

baza procedurilor, şi ele nu 

sunt dedicate nimănui în 

mod special”, mai spune 

Eniko Vincze, citându-l pe 

Dan Tarcea care a declarat 

că „locuinţele sociale şi cei 

care beneficiază nu sunt nu-

mai romi, sunt şi alte per-

soane cu care viaţa nu a fost 

la fel de darnică”.

„Există un punctaj şi eu 

nu pot să spun cine va ocu-

pa acele locuinţe sociale, 

nimeni nu poate. Eu nu ştiu 

cine va fi acolo, trebuie să 

vedem punctajul şi în func-

ţie de asta se fac alocările. 

Probabil, că vor fi eligibile 

şi persoane de la Pata Rât. 

Sunt persoane de la Pata 

Rât care muncesc, îşi câş-

tigă traiul şi sunt persoane 

absolut oneste”, a mai pre-

cizat viceprimarul.

Locuinţele sociale nu sunt doar pentru cei de la Pata Rât. „Romii sunt stigmatizaţi!”

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Social-democraţii îi repro-

şează primarului Emil Boc 

că, din 2012 şi până astăzi, 

şi-a asumat proiectele pro-

puse de PSD, fără ca acestea 

să fi e implementate ulterior.

„Consilierii locali PSD nu vor 

vota bugetul din mai multe con-

siderente. În primul rând, aţi 

ales în prima fază să aprobaţi 

toate proiectele noastre şi pro-

punerile noastre pe buget pen-

tru ca apoi să stea într-un ser-

tar şi să nu mai ţină cont de 

acestea. Este şi vina noastră, că 

am crezut în bunele dumnea-

voastră intenţii, într-o colabora-

re unde şi ceea ce colectăm noi 

de la cetăţeni poate fi  transfor-

mat în proiecte ale oraşului”, a 

spus Dan Morar.

Printre proiectele enumerate 

de social-democraţi se regăsesc 

cele pentru parcări modulare, 

pentru parcări tip „park and ri-

de” la intrările în oraş sau ame-

najarea de parcări sezoniere pen-

tru mijloacele de transport alter-

native, dar şi pentru moderniza-

rea unor şcoli din municipiu.

„Voi menţiona câteva dintre 

proiecte; construirea de parcări 

pe sisteme uşoare, pe structură 

modulară în cartierele Clujului. 

Ştiu că a fost recent o dispută pe 

această temă, însă, din păcate, 

până în acest moment nu am 

avansat cu niciun proiect în acest 

sens. Construirea de «park and 

ride» la intrările în oraş, iarăşi es-

te un proiect discutat din 2012 

şi lansat în discuţie de colegii 

mei din acel mandat. Am pro-

pus, în urmă cu doi ani parcări 

în regim sezonier pentru bicicle-

te, motociclete şi scutere, nu s-a 

întâmplat nimic însă. Mai putem 

vorbi de parcurile de joacă de 

copii din zonele de cartier, în 

principal, unde am propus ca 

acestea să fi e îngrădite, cu spa-

ţiu verde şi sistem de monitori-

zare, pentru creşterea siguranţei 

copiilor. Un alt proiect ar fi  Şcoa-

la Iuliu Haţieganu, unde tot de 

şase ani ne luptăm pentru ca 

acei peste 1.000 de copii să poa-

tă benefi cia de condiţii norma-

le. Un pas mic s-a făcut, prin pu-

nerea la dispoziţie a unui corp 

de clădire în altă parte. Proiectul 

pe care l-am cerut era de con-

struire a unui nou corp, în ace-

eaşi incintă. Nu ştim de ce la 

Şcoala Ion Creangă, nici anul 

acesta nu se vor demara lucrări, 

la fel ca anul trecut, deşi a fost 

inclusă în buget o mică parte a 

investiţiei. La Colegiul Ana As-

lan, la fel. Şcoala Nicolae Titu-

lescu, un proiect pe bugetare par-

ticipativă, nu avem niciun avans 

real nici în acest an”, a mai ară-

tat consilierul PSD.

De aseamena, acesta s-a re-

ferit la numărul redus de locuri 

în creşe care vor fi  inaugurate 

anul acesta, dar şi la nivelul ri-

dicat de poluare al oraşului.

„În 2019 trebuia să se fi nali-

zeze atât creşa de pe Grigore Ale-

xandrescu, cât şi cea de de Me-

ziad, însă se amână inaugurarea 

pentru acest an. Ar trebuie să ne 

fi  asumat un proiect anual de in-

augurare de minim 3-5 creşe. 

(...) În ceea ce priveşte partea de 

oraş verde, New York Times ne 

poziţiona anul trecut ca un oraş 

cu nivel mare de poluare, ori pâ-

nă nu construim parcări şi nu 

scoatem trafi cul din oraş, nu cred 

că putem să ne aşteptăm să scă-

dem real poluarea”, a completat 

Dan Morar.

Primarul Emil Boc a răspuns 

punctual fi ecăreia dintre proble-

mele ridicate de social-democraţi.

„Poate din lipsă de informa-

re sau din nepreocupare pentru 

buget, aţi omis faptul că pentru 

Şcoala Iuliu Haţieganu, acel pro-

iect de care spuneţi că din cau-

za faptului că a fost propus de 

PSD nu a fost promovat, vreau 

să ştiţi că vineri a fost semnată 

autorizaţia de construcţie pen-

tru extinderea şcolii cu un corp 

nou. În ceea ce priveşte 

parking-urile uşoare, în Româ-

nia nu există încă niciun parking 

pe schelet uşor construit, primul 

va fi  construit la Cluj, pe strada 

Liviu Rebreanu, iar parking-ul 

park and ride de la Aeroport va 

intra în linie dreaptă. În privin-

ţa creşelor, în fi ecare an au fost 

date cam 90 de locuri noi. Anul 

acesta, tocmai ca o expresie a 

acestei priorităţi, vom da 180 de 

locuri în creşe. Era foarte bine 

dacă guvernarea din care aţi fă-

cut parte ar fi  adoptat pachetul 

legislativ pentru a putea acorda 

tichetele de creşă, astfel încât şi 

creşele private să poată benefi -

cia de susţinere. În ceea ce pri-

veşte poluarea, în egală măsu-

ră, aşa cum aţi invocat dumnea-

voastră o sursă, alte surse ex-

terne au arătat că aerul de la 

Cluj este cel mai curat din uni-

unea Europeană. Eu spun să 

credem ce spune statul român, 

prin Agenţia de Mediu, care în 

raportul ofi cial pe 2019 a arătat 

că depăşirile sunt minimale la 

Cluj, raportat la standardele ce-

rute de lege”, a arătat Emil Boc.

Proiectul bugetului local a fost 

aprobat cu 22 voturi „pentru” şi 

trei voturi „împotrivă”.

Beţe-n roate? Consilierii locali PSD 
nu au votat bugetul Clujului
Bugetul local pe 2020 a fost aprobat ieri, dar consilierii locali PSD nu au votat proiectul, invocând mai multe motive

Social-democraţii îi reproşează primarului Emil Boc că şi-a asumat proiectele propuse de PSD

Totalul bugetului pentru 

anul 2020 va fi  de aproxi-

mativ 350 de milioane de 

euro, dintre care, circa 30 

de milioane de euro vor 

fi  alocate de la bugetul 

local, iar restul din surse 

locale, precum taxele şi 

impozitele clujenilor, dar 

şi fi nanţări trase local.

Aproximativ 140 de mi-

lioane de euro din întregul 

buget vor fi  direcţionate că-

tre investiţii. Alte 60 de mi-

lioane de euro vor merge 

pentru transportul public, 

însemnând achiziţia de mij-

loace noi de transport, dar 

şi plata subvenţiilor pentru 

anumite categorii sociale.

Cea mai mare parte a chel-

tuielilor, aproximativ 160 mi-

lioane de euro vor fi  direcţi-

onate către salarii şi cheltu-

ieli sociale (fi xate prin lege, 

pe care administraţia locală 

este obligată să le suporte).

De asemenea, Primăria 

îşi menţine intenţia de a alo-

ca aproximativ 20% din bu-

get pentru educaţie. Potri-

vit proiectului de buget la 

care actualmente se lucrea-

ză, 20% din resursele fi -

nanciare ale municipiului 

Cluj-Napoca vor fi  cheltu-

iţi pentru dotările şcolilor 

şi liceelor, precum şi pen-

tru pentru reparaţiile cu-

rente şi investiţiile în extin-

derea şi modernizarea mai 

multor unităţi de învăţă-

mânt. În proiectul de bu-

get pe acest an vor fi  pre-

văzuţi bani şi pentru asigu-

rarea de burse şcolare pen-

tru toţi elevii care au media 

generală de peste 8,50.

În anul 2019, bugetul lo-

cal a fost de 326 de milioa-

ne de euro, după ce muni-

cipalitatea clujeană a pier-

dut 20 de milioane de euro 

de la Guvern.

Buget de 350 mil. € pentru 2020
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OPINIE

Ai noștri
Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

De mai multă vreme militez public, pe toate 
căile care-mi sunt la îndemână (presă de o-
pinie, scrisă și online, invitat în emisiuni TV, 
rețele sociale, blog, de la catedră, în discuții 
cu prieteni și cunoscuți etc.), pentru apariția 
și afi rmarea de partide politice noi, care să 
conteze în viața politică românească, să se 
implice profund în jocul politic și să preia puterea atunci când va so-
si momentul și când vor merita acest lucru. Nu era doar o idee/su-
gestie/propunere de schimbare de dragul schimbării, nici nu era 
doar dorința (legitimă, de altfel) de a vedea scoase din circuitele de 
putere niște vehicule politice prăfuite și depășite, nici doar simpla 
dorință (fi rească și ea) de a vedea alte metode, alte mijloace și alte 
fi guri. Era și este ceva mai mult de atât.
Înainte de asta, întrucâtva justificat, să ne întrebăm, nu dacă refor-
marea clasei politice este posibilă (și cum), ci dacă are sens, dacă 
prin schimbare nu înțelegem decât înlocuirea „unora cu ei înșiși”, o 
rotire de oameni cu aceleași metehne, fără niciun efect de fond. În 
această materie am avea motive să fi m circumspecți, căci mai me-
reu au apărut intenții noi declarate (dar fără nicio consecință), mai 
mereu au apărut oameni noi (de aceeași calitate îndoielnică și chiar 
mai rea), mai mereu au apărut „tineri în politică” (dar care s-au do-
vedit chiar mai fl ămânzi decât haita și nu împotriva ei). Punctul de 
maximă ipocrizie și de confuzie a fost atins, zic eu, în perioada de 
hegemonie a lui Traian Băsescu (probabil cel mai mare cabotin poli-
tic postdecembrist), care, după ce a clamat schimbarea „din temelii” 
a clasei politice (exceptându-se doar pe sine), a forțat o 
„împrospătare” a listelor electorale ale partidului său (PDL) pentru 
alegerile din 2008 în proporție de 60-70%, ceva nemaivăzut și greu 
de închipuit la noi. Deși au fost aduși oameni noi, cu idei noi (inclu-
siv dinafara listelor electorale), după o perioadă de elan și 
emulație, de speranță reală într-o „schimbare substanțială de curs”, 
o parte dintre ei (poate cei buni) s-au retras (la ocupațiile lor de ba-
ză), iar lucrurile s-au întors pe „făgașul obișnuit”, de abuz și prădu-
ială, cu cei rămași. Iar „modelul hegemonic Băsescu” (eșuat în final 
în propriul port, adică justiția) a fost preluat și a făcut posibil „mo-
delul semidictatorial Liviu Dragnea”, instrumentat prin mijloace de 
tipul Tudose, Dăncilă, Andrușcă șamd. Desigur că arhetipul învechirii 
și închistării în politica românească îl reprezintă PSD, în aproape 
toate formele sale de existență și de conducere din cei treizeci de 
ani. Argumentele le-am tot expus și sunt de prisos.
Înafara de asta, trebuie să existe o legătură (dar ea se poate dove-
di și cu cifre) între calitatea leadershipului politic românesc și nive-
lul de emancipare și dezvoltare al țării, e imposibil să nu vedem o 
neconcordanță flagrantă (sesizată de toți cei dinafară) între 
bogăție (resurse), utilizarea lor și rezultate, între locul (codaș) pe 
care România îl ocupă în toate clasamentele europene și 
potențialul (democrafi c, economic, de poziție etc.) pe care îl are. 
Nu putem da vina pe alții (cum se încearcă), a zice că țara noastră 
este ținută la coadă, numai și numai, de către străini. Da, e ținută 
pe loc (dacă și cum e ținută) din cauza și cu complicitatea politicie-
nilor autohtoni, în toate variantele lor: neaveniți, nechemați, 
slabi, neinstruiți/needucați, lipsiți de viziune, de principii, de mo-
ralitate, de etică și responsabilitate, dar, mai ales, egolatri, dornici 
de îmbogățire cu orice preț/risc, lacomi până la inconștiență, lipsiți 
de măsură, având doar proiecte personale (și de gașcă) și nimic 
pentru ceilalți. Și, desigur, din vina noastră că i-am ales sau n-am 
știut cum să ne opunem unui asemenea curs vreme de decenii. 
Cine ar trebui deci să fi e noii politicieni români în noile partide pen-
tru care să putem nutri speranțe și pe care să-i putem considera „ai 
noștri“, pentru a nu repeta toate greșelile posibile ale trecutului 
apropiat sau mai puțin apropiat?
# Viitorii noștri politicieni de vârf ar trebui să fi e bine școliți/
educați/instruiți, începând chiar cu științele politice, dar să aibă și 
minime cunoștințe în drept, economie, administrație, o elementară 
cultură generală, cel puțin. Or, la noi, de pildă, științele politice sunt 
„sărite din schemă” din prima. La ce sunt buni oamenii care studia-
ză ce este și cum se face politică?!
# Viitorii noștri politicieni ar trebui să fi e validați de electorat, să 
treacă obligatoriu printr-un scr utin, să nu poată ocupa o funcție pu-
blică fără asta. Ca în Franța, unde toți politicienii la vârf (parlamen-
tari, miniștri etc.) sunt și primari. 
# Viitorii noștri politicieni, mai întâi, ar trebuie selectați în interiorul 
partidelor, ceea ce nu se face (sau se face aleatoriu), din cauza ima-
ginii (proaste) a politicii (care li se datorează), din cauza cererii scă-
zute, din cauza lipsei (intenționate) a criteriilor de selecție. Sigur, se 
fură căciula, dar e căciula noastră, nu a lor.  
# Viitorii noștri politicieni ar trebui să aibă minime cunoștințe și in-
struire în comunicare (politică), fapt ce i-ar face mai agreabili, mai 
pricepuți și mai responsabili pentru tot ce se petrece în spațiul public.
# Urma să spun, reflex, că viitorii noștri politicieni ar trebui să trea-
că testul valorii și responsabilității,  dar, din păcate, nu există, for-
mal și ofi cial, asemenea teste. Iar dacă există, sunt ale validării pu-
blice, prin alegeri, or aceasta ține de noi, de alegători, de nivelul de 
instruire și de înțelegere a actului politic și a vieții publice. Cum ar 
veni, dacă vorbim despre „ai noștri”, ei sunt cei pe care îi creștem și 
cultivăm tot noi, cetățenii.
Altfel, „ai noștri“ nu sunt ai noștri, sunt ai lor, numai ai lor, ci-
neva care nu se mai reprezintă decât pe sine. Lăsându-ne 
complet pe dinafară.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Știinţe
Politice, Administrative și ale Comunicării din UBB,
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de
ani de experienţă în presă și predă jurnalismul de 10 ani.
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj și Clujeanul.

Un nou deces 
din cauza gripei. 
Un clujean a murit
Un bărbat de 84 de ani din jude-
ţul Cluj a fost doborât de gripă. 
Bărbatul de 84 de ani din judeţul 
Cluj a fost confi rmat cu virusul gri-
pal de tip B, acesta nu a fost vac-
cinat antigripal. Bărbatul a dece-
dat luni, 17 februarie. Numărul 
deceselor cauzate de gripă a 
ajuns la 36, potrivit ultimei infor-
mări a Centrului Naţional de 
Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile. Doctorii recoman-
dă să profi tăm de ultima tranșă 
de doze gratuite de vaccin care au 
ajuns la Direcţiile de Sănătate 
Publică și pot fi  cerute de medicul 
de familie pentru pacienţii săi. 
Vaccinul împotriva gripei este de-
osebit de important pentru per-
soanele care prezintă un risc cres-
cut de contaminare sau de com-
plicaţii (pneumonia bacteriana, 
infecţii ale urechii, infecţii ale sinu-
surilor, ș.a) precum copii mai mici 
de 2 ani, adulţi cu vârsta de 65 
de ani și peste, femeile care sunt 
însărcinate, încearcă să rămână 
gravide sau alăptează, persoane-
le care au cancer sau un sistem 
imunitar slab, persoanele care lo-
cuiesc în casele de îngrijire medi-
cală sau care lucrează într-un ca-
dru medical.

Pe scurt

Peste 10.000 de tineri 

cu vârste între 15 şi 34 

de ani au plecat defi nitiv 

din România în cursul 

anului 2018.

Cei mai mulţi tineri plecaţi 

sunt din Bucureşti, dar şi din 

judeţele Iaşi, Timiş, Bacău şi 

Galaţi, Mehedinţi, Gorj, Sălaj, 

Covasna şi Harghita, reiese 

din rezultatele unei analize 

realizată de INACO – Iniţiati-

va pentru Competitivitate.

Cercetarea publicată luni ara-

tă că în grupul tinerilor care au 

părăsit România nu au fost lu-

ate în calcul deplasările sezoni-

ere pentru studii, muncă etc., 

ci doar emigranţii defi nitivi cu 

vârsta între 15 şi 34 de ani.

Un raport al Băncii Mon-

diale, intitulat „Markets and 

People: Romania Country Eco-

nomic Memorandul”, citat de 

INACO, arată că un copil năs-

cut în România îşi atinge doar 

60% din potenţialul său de 

productivitate odată ajuns 

adult acasă.

În acest context, documen-

tul menţionează că perspec-

tiva celor din Bucureşti-Ilfov 

este mai pozitivă, cu un po-

tenţial al capitalului uman de 

68%, urmat îndeaproape de 

judeţul Cluj, cu 65%.

La polul opus, judeţele ca-

re oferă cele mai mici opor-

tunităţi de educaţie, sănătate 

şi speranţă de viaţă pentru ti-

neri sunt Satu Mare (53%), 

Călăraşi (52%), Ialomiţa 

(52%) şi Giurgiu (51%).

Concluziile Raportului Glo-

bal al Competitivităţii scoate în 

evidenţă şi faptul că, la nivel 

general, România se afl ă pe lo-

cul 132 în lume din 137 de ţă-

ri analizate din perspectiva ca-

pacităţii de a-şi reţine resursa 

umană talentată în ţară.

Mii de tineri au plecat definitiv din ţară

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Darius suferea încă din 

prima zi petrecută pe aceas-

tă lume de o boală autoimu-

nă care i-a afectat grav func-

ţionarea rinichilor. La doar 

4 luni, intrase în comă, 

medicii din Cluj-Napoca 

spunând că nu are nicio 

şansă de supravieţuire. 

Micuţul a luptat însă strân-

gând din dinţi pentru viaţa 

sa. Apoi, la vârsta de un an 

şi jumătate, medicul Mihai 

Lucan a cerut 3.000 de euro 

pentru a-l înscrie pe lista ce-

lor care necesită transplant.

Având venituri modeste, pă-

rinţii n-au izbutit să scoată aceş-

ti bani. Şi-ar fi  donat rinichii 

lor, însă nu puteau fi  donatori, 

având organele mult prea dez-

voltate pentru trupul fraged al 

lui Darius. Băieţelul a răbdat, 

trecând cu o tărie impresionan-

tă peste dializele chinuitoare. 

Medicamentele prescrise şi le 

administra singur, mergea la 

şcoală doar de două ori pe săp-

tămână din cauza programului 

de dializă. Asta însemna trei 

drumuri pe săptămână spre şi 

de la Cluj-Napoca.

Povestea lui Darius a fost 

prezentată, anul trecut, într-un 

reportaj difuzat de canalul de 

televiziune franco-german AR-

TE. Documentarul a fost prin-

tre cele mai apreciate repor-

taje din anul 2019 pe acest ca-

nal de televiziune urmărit de 

peste 200 de milioane de eu-

ropeni. Protagonistul reporta-

jului a fost parlamentarul clu-

jean Emanuel Ungureanu, Da-

rius fi ind doar unul dintre co-

piii cu insufi cienţă renală cro-

nică pe care îi sprijină prin 

Asociaţia pentru Solidaritate 

şi Empatie „Delia Grădinaru”.

O familie cu inima mare, 
şansa lui Darius

Emanuel şi Darius s-au în-

tâlnit pentru întâia oară la o cli-

nică din Bucureşti, pe când bă-

ieţelul avea doar 4 ani. Insufi -

cienţa renală i-a afectat dezvol-

tarea lui Darius, inima lui fi ind 

prea mică. A fost nevoit să re-

curgă la hormoni de creştere, 

căci era prea mic să fi e operat. 

Acum, la câţiva ani distanţă, o 

altă poveste de viaţă tragică avea 

să-i schimbe viaţa.

La începutul lunii februa-

rie, un grav accident rutier s-a 

petrecut în localitatea clujea-

nă Cămăraşu. Deşi sfâşiată de 

durere, o familie cu inima ma-

re a avut tăria să recurgă la 

un gest nobil. Copilul lor de 

doar 8 ani, care nu mai avea 

şanse să-şi revină după teri-

bilul accident mortal, a ajuns 

să salveze viaţa a trei copii.

Datorită acestui înger, doi 

copii, de 9 ani şi de 12 ani, au 

primit şansa la viaţă prin trans-

plant renal la Institutul Clinic 

de Urologie şi Transplant Re-

nal din Cluj-Napoca. Un alt 

copil a fost salvat prin trans-

plant de fi cat la University Ho-

spital Regensburg, din Germa-

nia. Unul dintre cei trei micuţi 

salvaţi de familia cu inimă ma-

re a fost chiar Darius.

Darius are nevoie 
de o cămăruţă

„În reportajul difuzat acum 

câteva luni, am cuprins şi po-

vestea de viaţă a lui Darius, 

plină de suferinţă, speranţe şi 

mici bucurii. Miracolul la ca-

re visam pentru Darius, ală-

turi de părinţii săi, transplan-

tul renal, s-a produs. Un co-

pil a murit într-un tragic ac-

cident rutier acum câteva zi-

le şi părinţii îndureraţi au fost 

de acord ca organele odraslei 

lor să salveze viaţa unor co-

pii ca Darius”, dezvăluie Ema-

nuel Ungureanu.

„Medicii de la Institutul 

Clinic de Urologie şi Trans-

plant Cluj-Napoca i-au trans-

plantat unul dintre rinichii co-

pilului decedat lui Darius, cu 

dragoste şi profesionalism, fă-

ră şpagă. Darius se recuperea-

ză în aceste zile pe secţia de 

nefrologie din Pediatrie 2 şi 

visează la o cameră a lui. Fa-

milia lui şi Darius au nevoie 

de ajutorul nostru!”, dezvă-

luie parlamentarul clujean.

Cu 15.000 de euro, mai e 

rost de un miracol, este în-

crezător Ungureanu. Darius, 

care stă în cameră cu sora sa 

mai mare, are nevoie de o „că-

măruţă” a lui. Deputatul do-

reşte să cumpere materiale de 

construcţie, obiecte sanitare 

pentru o baie nouă, o centra-

lă performantă pentru familia 

lui Darius.

Darius a primit 
o nouă şansă la viaţă
Chinuit de o boală necruţătoare încă de la naştere, 
micuţul Darius trăieşte acum clipe de bucurie

Emanuel şi Darius s-au întâlnit pentru întâia 
oară la o clinică din Bucureşti, pe când băieţelul avea doar 4 ani

VEZI AICI UNDE ȘI CUM POȚI DONA
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O analiză a bugetelor 

de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2020 la societăţile 

şi regiile autonome afl ate 

în subordinea Consiliului 

Judeţean arată dimensiu-

nea dezastrului la aceşti 

operatori economici.

În ciuda veniturilor modes-

te şi a managementului de-

fectuos continuă să fi e susţi-

nute şi, în continuare, se pom-

pează bani publici. Cu o sin-

gură excepţie: Aeroportul!

De ani buni, cea mai 

proastă situaţie se află la 
Societatea Pază şi Protec-
ţie Cluj SRL, aflată la un 

pas de insolvenţă, care şi-a 

calculat un profitul brut pen-

tru anul 2020 de 1.000 de 

lei (?!). Potrivit proiectului 

de hotărâre privind aproba-

rea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, Societatea de Pa-

ză şi Protecţie SRL a esti-

mat însă cheltuieli de 2,8 

milioane lei.

Bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020 al 
societăţii Pază şi Protecţie 
Cluj S.R.L. „Veniturile tota-

le estimate a fi realizate în 

anul 2020 sunt în sumă de 

2.869.410 lei din care 

2.869.390 lei sunt venituri-

le din exploatare. Nivelul to-

tal al cheltuielilor pentru 

anul 2020 a fost estimat la 

suma de 2.868.410 lei, din 

care cheltuieli din exploata-

re în sumă de 2.868.410 lei. 

Profitul brut estimat pentru 

anul 2020 este de 1.000 lei”, 

se arată în proiectul de ve-

nituri şi cheltuieli pe anul 

2020 al societăţii.

Societatea Univers T şi-a 

estimat un profi t brut de 

882.020 lei, la un nivel total 

al cheltuielilor de 9,4 mili-

oane lei, în creştere faţă de 

anii anteriori.

„Veniturile totale estimate 

a fi  realizate în anul 2020 sunt 

în sumă de 10.283.900 lei din 

care venituri din exploatare 

10.271.900 lei şi venituri fi -

nanciare, în sumă de 12.000 

lei. Nivelul total al cheltuieli-

lor pentru anul 2020 a fost es-

timat la suma de 9.401.880 

lei, din care cheltuieli din ex-

ploatare în sumă de 9.044.880 

lei şi cheltuieli fi nanciare în 

sumă de 357.000 lei. Profi tul 

brut estimat pentru anul 2020 

este de 882.020 lei. Investiţi-

ile pentru anul 2020 sunt în 

sumă totală de 6.274.730 lei, 

din care: surse proprii de fi -

nanţare în sumă de 4.115.080 

lei, credite bancare în sumă 

de 2.159.650 lei”, arată con-

ducerea hotelului.

LA LIMITA SUPRAVIEŢURII

Aeroportul, „mina de aur” a judeţului. 
Celelalte societăţi ale CJ Cluj, în colaps?
Societăţile din subordinea Consiliului Judeţean Cluj trăiesc de la un an la altul, 
cheltuielile depăşesc veniturile şi realizează profituri de tot râsul

Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe și directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo

Aeroportul, profit de peste 4 mil. €
Potrivit documentelor, 

Aeroportului Internaţional 

Avram Iancu Cluj și-a 

propus să obțină în 2020 

un profi t brut de 21 mili-

oane lei și venituri 

de peste 122 milioane lei.

„Veniturile totale estima-

te a fi  realizate în anul 2020 

sunt în sumă de 122.355.040 

lei din care venituri din ex-

ploatare 121.214.890 lei şi 

venituri fi nanciare, în su-

mă de 1.140.150 lei. Nive-

lul total al cheltuielilor pen-

tru anul 2020 a fost estimat 

la suma de 101.355.030 lei. 

Profi tul brut estimat pentru 

anul 2020 este de 21.000.000 

lei”, transmit reprezentanții 

aeroportului.

Referitor la sursele de 

finanțare a investițiilor, 

cum rezultă din estimări-

le pentru anii 2020 – 2022, 

Aeroportul intenționează 

contractarea unor împru-

muturi interne. Deja, Con-

siliul Județean a transmit 

că nu va garanta aceste 

împrumuturi.

„Sursele de finanțare a 

investițiilor  pentru anul 

2020 sunt în sumă de 

181.362.300 lei, fiind pro-

puse a fi efectuate din sur-

se proprii de finanțare în 

sumă de 56.524.870 lei, 

credite bancare în sumă 

de 24.816.570 lei, din fon-

duri europene în sumă de 

88.866.470 lei și din sur-

se neutilizate an precedent 

în sumă de 11.154.400 lei. 

Che l tu i e l i l e  pen t ru 

investiții pentru anul 2020 

sunt în sumă de 181.362.300 

lei din care investiții în 

curs 10.397.380 lei, 

investiții noi 47.133.850 

lei, investiții efectuate la 

imobilizările corporale 

existente (modernizări) 

6.518.820 lei, dotări 

114.334.940 lei și rambur-

sări de rate aferente cre-

ditelor pentru investiții 

2.977.310 lei”, mai spune 

conducerea Aeroportului.

Reprezentanții Consiliu-

lui Județean au declarat 

că „nu vor garanta împru-

muturile contractate de Ae-

roportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj și nu va 

aloca din bugetul propriu 

al județului sume repre-

zentând cofinanțări/tran-

sferuri pentru realizarea 

investițiilor”.

Monitorul de Cluj a avut 

dreptate, din nou! Centrul 

de Deşeuri a ajuns 

să coste 101 milioane 

de euro, de patru ori 

valoarea iniţială, 

iar Consiliul Judeţean, 

în sfârşit, recunoaşte 

acest lucru. După ce 

ne-au acuzat că dezinfor-

măm. A câta oară?!

Jurnaliştii Monitorul de Cluj 

semnalează deja de ani buni 

că valoarea lucrărilor la Cen-

trul de Deşeuri a depăşit 100 

de milioane de euro, de patru 

ori valoarea iniţială, deşi, în 

repetate rânduri, au fost acu-

zaţi că prezintă cifre false.

Nu mai departe de anul 

trecut, în iulie 2019, Consi-

liul Judeţean ne-a trimis un 

drept la replică în care spu-

nea că „afirmaţia potrivit 

căreia «Centrul de deşeuri 

[..] a ajuns să coste 101 mi-

lioane de euro, de patru ori 

valoarea iniţială, şi încă în-

ghite bani” este una falsă!”.
„În primul rând, valoarea 

totală cumulată a întregului 

proiect «Sistem Integrat de 

Management Integrat al De-

şeurilor în judeţul Cluj», care 

include atât activitatea de în-

chidere a vechilor rampe de 

gunoi neconforme, cât şi edi-

fi carea noului CMID, este mai 
puţin de jumătate din va-
loarea menţionată în articol, 

respectiv de 231.920.074,13 

lei (aproximativ 50 de milioa-

ne de euro)”, ne transmitea 

Consiliul Judeţean.

La nici 6 luni, instituţia re-

cunoaşte negru pe alb că va-

loarea totală a investiţiei „Sis-

tem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Cluj” 

este de 419.165.470 lei TVA 

inclus (101.652.836 euro).

„Ruperea” CMID, 
mai scumpă cu 20 mil. €

Dacă în 2011 valoarea în-

tregului proiect al Centrului 

de Deşeuri era de 107.520.012 

lei (22,8 milioane de euro), 

în 2016 intervenea fazarea 

proiectului la o valoare de 

209.219.641 lei (aproxima-

tiv 45 milioane de euro).

Ca în 2020 să afl ăm că fa-

zarea lucrărilor la proiectul Sis-

tem de Managament Integrat 

al Deşeurilor se ridică, de fapt, 

la peste 65 milioane de euro 

(!!!) – 306,7 milioane lei.
Rezultă că din 2016 până 

în 2020 lucrările au crescut cu 

20 de milioane de euro!

Iar consilierii judeţeni vor 

da undă verde acestui jaf în 

şedinţa de Consiliu Jude-

ţean de joi, 20 februarie, 

când pe ordinea de zi se 

află un proiect privind mo-
dificarea hotărârii Consi-
liului Judeţean Cluj din 16 

august 2010 privind apro-
barea studiului de fezabi-
litate pentru obiectivul „Sis-

tem de Management Integrat 

al Deşeurilor în judeţul Cluj”.

10 mil. €, cheltuieli 
neeligibile. Bani 
care nu se mai întorc!

Proiectul vine să confi r-

me ceea ce Monitorul de Cluj 

anticipase deja: valoarea to-

tală a proiectului (ce inclu-

de construirea Centrului de 

Deşeuri, închiderea rampe-

lor de gunoi neconforme, sta-

ţiile de transfer) este de 

419.165.470 lei TVA inclus 

(101.652.836 euro !!!)
Conform documentelor 

instituţiei, Consiliul Jude-

ţean Cluj urmează să achi-

te în lunile ce vor urma ur-

mătoarele sume:

¤ 2.376.113 lei fără TVA, 

reprezentând 2% din va-

loarea eligibilă a proiectu-

lui, respectiv cofinanţarea 

proiectului

¤ 116.429.565 lei, repre-

zentând 98% din valoarea 

eligibilă a proiectului pen-

tru asigurarea resurselor fi-

nanciare pe perioada imple-

mentării proiectului şi ca-

re vor fi rambursate de Au-

toritatea Contractantă

¤ 24.434.629 lei, repre-

zentând TVA-ul aferent chel-

tuielilor eligibile a proiectu-

lui pentru asigurarea resur-

selor fi nanciare pe perioada 

implementării proiectului şi 

care vor fi  rambursate de Au-

toritatea Contractantă

¤ 152.653.245 lei (TVA 

inclus) reprezentând cheltu-

ieli neeligibile ale proiectu-

lui. „În prezent, judeţul Cluj 

şi-a achitat toată contribuţia 

proprie la cheltuielile neeli-

gibile (47.093.526 lei), dar 

asigură integral fl uxul de nu-

merar până la sfârşitul im-

plementării proiectului, ur-

mând a-şi reîntregi bugetul 

cu sumele datorate de cele-

lalte primării”, susţine Con-

siliul Judeţean Cluj.

¤ 10.866.531 lei, repre-

zentând valoarea venituri-

lor nete generate

Promisiuni. 
CMID, gata în aprilie?

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, decla-

ra recent că prima celulă a 

Centrului de Deşeuri va fi  da-

ta în funcţiune în luna aprilie.

De la lucrări intrate “în 

linie dreaptă, finalizarea 

acestora urmând a avea loc 

în a doua jumătate a anului 

2018”, la „lucrări inaugura-

te, parţial, în 2019”, iată că 

anul 2020 vine cu o nouă 

promisiune din partea pre-

şedintelului Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe: „Ope-

rarea primei celule a Cen-

trului de Deşeuri ne-o do-

rim să fie în luna aprilie”.

„Noul Centrul de Deşe-

uri este în procedură avan-

sată. Mă bucur că după 3 

ani de muncă ne apropiem 

de final. Operarea în esen-

ţă a primei celule ne-o do-

rim să fie în luna aprilie”, 

a declarat Alin Tişe.

Credeaţi că s-a terminat? În 4 ani, lucrările la Centrul 
de Deşeuri s-au scumpit, din pix, cu 20 milioane de euro!
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Primăria Cluj-Napoca a lan-

sat trei licitaţii prin care 

vor fi  dotate laboratoarele 

din cadrul proiectul Cluj – 

Future of Work, fi nanţat 

din fonduri europene. 

Suma totală a contractelor 

se ridică la 6 milioane 

de lei (1.3 milioane euro).

Cluj – Future of Work 

(CFW) este un proiect fi nan-

ţat de Comisia Europeană prin 

programul de cercetare-dez-

voltare UIA în Cluj-Napoca. 

Proiectul studiază şi testează 

oportunităţi pentru oraş în 

scopul ca acesta să se pregă-

tească pentru provocările de 

pe piaţa muncii pe care le va 

aduce viitorul. Proiectul se 

concentrează pe probleme cul-

turale şi sociale: care sunt lo-

curile de muncă care pot fi  

dezvoltate în sectoarele cul-

turale şi creative, ce se va în-

tâmpla în sectoarele cu risc 

de automatizare sau în sec-

toarele care au deja probleme 

de integrare pe piaţa muncii.

Se va exploreaza modul 

în care industriile culturale 

şi creative pot fi susţinute 

în viitor prin intermediul 

tehnologiei şi a programe-

lor de accelerare.

Prin muncă informală se 

analizează cine şi de ce es-

te exclus acum de pe piaţa 

muncii şi împreună cu oa-

menii interesaţi de subiect 

din oraş gândeşte schimbă-

rile pentru viitor.

Work 4.0: relevă ce tehno-

logii sunt necesare pentru a 

sprijini recalifi carea profesio-

nală şi modul în care pot fi  

capacitate companiile să se 

angajeze proactiv în recalifi -

carea forţei de muncă pentru 

a se pregăti pentru realităţile 

viitoarei economii.

Primăria Cluj-Napoca investeşte 1,3 mil. € 
pentru meseriile viitorului

Diana Cîmpean
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Clujului, Emil 

Boc, a declarat că încă 

180 de locuri în creşe 

vor fi gata până în luna 

februarie a anului viitor, 

la nivelul municipiului 

Cluj-Napoca.

Dintre acestea, 90 de lo-

curi vor fi  date în folosinţă 

la creşa de pe strada Grigore 

Alexandrescu şi alte 90 la cre-

şa de pe strada Meziad, am-

bele din cartierul Mănăştur.

„Din 2012 au crescut nu-

mărul de locuri în creşe în fi -

ecare an şi vreau să ştiţi că în 

februarie 2021, în comparaţie 

cu februarie 2020, vom avea 

încă 180 de locuri în creşe 

noi, terminate. Anul acesta se 

termină 90 de locuri, iar pâ-

nă în februarie 2021, încă 90 

vor fi  gata, la creşa de pe Gri-

gore Alexandrescu şi la creşa 

de pe Meziad. Aşadar, la sfâr-

şitul lui februarie 2021 vom 

avea încă 180 de locuri în plus 

faţă de cele existente în mo-

mentul de faţă”, a declarat Pri-

marul Emil Boc.

Edilul a precizat că înfi-

inţarea de locuri noi în cre-

şele din Cluj-Napoca este 

un aspect important pentru 

a păstra tinerii acasă şi con-

stituie o investiţie în viito-

rul Clujului.

„Este un efort extraordinar 

din partea clujenilor şi a buge-

tului local, pentru că, dincolo 

de construcţie, acolo trebuie să 

asiguri în fi ecare zi personal, 

dotări, care înseamnă bani im-

portanţi de la bugetul local, 

dar ştim că această investiţie 

este pentru prezentul şi viito-

rul Clujului şi este extrem de 

benefi că dacă vrem în conti-

nuare să brand-uim Clujul ca 

un oraş al resurselor umane, 

care îşi păstrează tinerii şi co-

piii acasă”, a mai spus Boc.

Sute de copii nu au prins 
locuri în creşele din 
Cluj-Napoca, în 2019

Un număr total de doar 674 

de copii au fost admişi la creşe-

le publice din oraş pentru anul 

şcolar 2019-2020, în condiţiile 

în care 962 au fost respinşi, po-

trivit rezultatelor ofi ciale comu-

nicate de Centrul Bugetar de 

Administrare Creşe Cluj-Napo-

ca. Acum, sute părinţii sunt for-

ţaţi de împrejurări fi e să se în-

drepte spre instituţiile private, 

fi e să găsească bone disponibi-

le să stea acasă cu micuţii.

Creşele improvizate, 
mai costisitoare decât 
cele construite de la 0

Momentan, la nivelul muni-

cipiului Cluj-Napoca există un 

total de 1.232 de locuri în creşe-

le de stat. La începutul lunii mai 

2019, pe strada Donath, din car-

tierul Grigorescu, a fost deschi-

să creşa „Căsuţa Iepuraşilor”, cu 

o capacitate de 90 de locuri. Va-

loarea investiţiei de la bugetul 

local s-a ridicat la puţin peste 4 

milioane de lei, însă nu este de 

ajuns pentru nevoile mari.

Deşi au existat propuneri 

ca Primăria să preia spaţii im-

provizate şi să le transforme 

în creşe, Boc explică că acest 

demers ar fi  o povară în plus 

pentru municipalitate. „Nu ne 

autorizează nimeni şi costă 

mai mult, din cauza Legii, să 

închiriezi şi să transformi un 

spaţiu într-o creşă decât să 

construieşti una de la zero”, a 

precizat Boc, anul trecut.

90 de locuri vor fi  date în folosinţă 
la creşa de pe strada Grigore 
Alexandrescu şi alte 90 la creşa de 
pe strada Meziad.

180 de locuri noi 
în creşele din Cluj
Locurile vor fi gata până în februarie 2021

Amintim că, în septembrie 2019, primarul Clujului promitea 
430 de noi locuri în creșe, pentru perioada 2020-2021:

str. Grigore Alexandrescu (Mănăștur) – 90 locuri (octom-
brie 2020)

str. Meziad (Mănăștur) – 90 locuri (octombrie 2020 – 2021)

str. Traian Vuia (Mărăști) – 90 locuri

Parcul Feroviarilor (Mărăști) – 60 locuri (se pregătește ca-
dastrarea imobilului, 2020-2021)

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Cluj-Napoca (Mănăștur) 
– 120 de locuri

430 de locuri promise
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 Primul contract de lucrări din cadrul Proiectului Regional 
aferent judeţelor Cluj şi Sălaj se semnează la Cehu Silvaniei

Marţi 18 Februarie 2020 la sediul primăriei Cehu Silvaniei se va semna primul con-
tract de lucrări din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi a-
pă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020“ derulat de Compania de Apă 
Someș S.A. în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Contractul „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare 
în oraşul Cehu Silvaniei“ care vizează orașul Cehu Silvaniei și localităţile aparţinătoa-
re Nadiș, Ulciug, Moţiș și Horoatu Cehului are o valoare de 28.855.642,66 lei lei fă-
ră TVA, durata de execuţie a lucrărilor va fi de 18 luni, iar perioada de garanţie a lu-
crărilor de 36 luni.

Acest contract, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va 
contribui semnifi cativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de 
Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătăţit de sănătate și confort pentru po-
pulaţie în condiţii de siguranţă, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcă-
rii apei uzate neepurate sau insufi cient epurate, la reducerea costurilor prin efi cientiza-
rea operării precum și la eliminarea vulnerabilităţilor prezente în particular ale sisteme-
lor alimentate din surse locale, susceptibile a fi  afectate de fenomenele extreme ce în-
soţesc schimbările climatice.

Reamintim că „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020“ are o valoare totală de 355.636.401 
EUR (fără TVA), din care 77,55% este contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Co-
eziune, 11,86% este contribuţia de la Bugetul de Stat, 1,82% este contribuţia autori-
tăţilor locale din aria proiectului, iar 8,77% va fi asumat de Compania de Apă Someș 
S.A. prin credit bancar.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii de apă și apă 
uzată din judeţele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu 
apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă și protecţie a sănătăţii 
populaţiei în localităţi care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării 
apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerinţe-
le directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 
98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media
www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Asociaţia Tăşuleasa Social 

organizează în intervalul 

21-28 martie „Săptămâna 

Pădurii Transilvania”, 

un maraton de împăduriri.

În martie, voluntarii sunt 

aşteptaţi să ajute la plantarea 

a 100.000 de puieţi.

„Dragi prieteni, când na-

tura începe să se dezmorţeas-

că înseamnă că Tăşuleasa So-

cial începe organizatul unor 

împăduriri. Având în vedere 

schimbările climatice şi dez-

astrele naturale din ultimii 

ani, avem din ce în ce mai 

mare nevoie de plămânii ver-

zi care să echilibreze aceste 

stări de criză. Vrem să facem 

cea mai mare împădurire de 

până acum, şi anume de 20 

de hectare, şi pentru că este 

imposibil să facem asta într-o 

zi, am hotărât ca în interva-

lul 21-28 martie să organizăm 

«Săptămâna Pădurii Transil-

vania», care va fi  un mara-

ton de împăduriri”, au trans-

mis organizatorii.

Începând cu sâmbătă, 21 

martie, vor fi  plantate 10 hec-

tare de pădure la Tritenii de 

Jos, judeţul Cluj, apoi plan-

tările vor continua continua 

toată săptămâna, până în da-

ta de 28 martie.

Startul înscrierilor va fi  pe 

data de 9 martie.

„Listele înscrierilor vor fi  

separate pe zile, în felul aces-

ta, doritorii se vor putea în-

scrie în oricare dintre zile, la 

una sau mai multe, după pof-

ta inimii. Vă aşteptăm cu mic 

cu mare, grupuri mici sau 

grupuri mari, mămici, tătici, 

colegi de «servici», organiza-

ţii sau pe oricine doreşte să 

participe la acest «maraton»! 

Pentru mai multe informaţii 

vă rugăm să ne contactaţi la 

adresa de email: comunica-

re@tasuleasasocial.ro!”, au 

adăugat iniţiatorii.

100.000 de puieţi 
vor fi plantaţi în judeţul Cluj

Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Medicală (DASM) 

primeşte aproape 80.000 

de euro de la Primăria 

Cluj-Napoca pentru un pro-

iect realizat în parteneriat 

cu organizaţii din Grecia, 

Cipru, Italia şi România.

Bugetul total al proiectului 

este de 507.845,10 euro, iar 

bugetul alocat Direcţiei de Asis-

tenţă Socială şi Medicală este 

de 78.531,58 euro, din care co-

tribuţia proprie este de 15.706 

de euro. Perioada de imple-

mentare a proiectului este de 

24 de luni, contractul de fi nan-

ţare urmând a fi  semnat până 

la data de 25.02.2020.

Obiectele proiectului „The 

Other Side of the Story: Per-

petrators în Change” (OSSPC) 

vizează prevenirea perpetuă-

rii violenţei domestice şi 

schimbarea modelelor com-

portamentale violente ale agre-

sorilor victimelor violenţei do-

mestice prin creşterea abilită-

ţilor profesioniştilor din do-

meniu în a-i învăţa pe agre-

sori să adopte un comporta-

ment non-violent în relaţiile 

interpersonale şi să înţeleagă 

impactul violenţei domestice 

asupra lor, asupra propriei fa-

milii şi asupra comunităţii din 

care fac parte.

Grupurile-ţintă cărora pro-

iectul se adreseasă direct sunt: 

profesioniştii care oferă ser-

vicii victimelor violenţei do-

mestice (asistenţi sociali, psi-

hologi etc), instituţiile de 

profi l relevante ce oferă spri-

jin victimelor violenţei do-

mestice. În mod indirect, pro-

iectul se adresează femeilor 

care sunt victime ale violen-

ţei domestice, dar şi agreso-

rilor acestora, pentru dimi-

nuarea perpetuării violenţei 

împotriva femeilor.

Situaţiile de violenţă do-

mestică înregistrate la Servi-

ciul Protecţia Copilului şi Fa-

miliei din cadrul DASM, în 

perioada 2014-2019 prezintă 

un trend ascendent, în anul 

2019 fi ind înregistrat un pro-

cent de 60% mai mare de ca-

zuri faţă de anul 2014.

Activităţile proiectului do-

resc să completeze programe-

le care există deja pentru vic-

timele violenţei domestice, de-

oarece s-a constatat că mulţi 

dintre agresori perpetuează 

violenţa în relaţiile lor.

La nivelul judeţului Cluj, în 

anul 2019, au fost emise 251 de 

ordine de protecţie provizorii, 

dintre care 140 au fost confi r-

mate în instanţă. La nivelul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, în anul 

2019 au fost emise de poliţie 130 

de ordine de protecţie provizo-

rii, dintre care 74 au fost con-

fi rmate de instanţă. La acestea 

se adaugă 35 de ordine de pro-

tecţie emise direct de instanţă.

Zeci de femei ajung anual 

la centrele de primire în re-

gim de urgenţă din judeţul 

Cluj fi indcă sunt abuzate de 

partenerii lor de viaţă. Unele 

rabdă înjurături şi bătăi ani 

de zile. Nu fug de teamă sau 

nu au unde fugi. Din fericire, 

din ce în ce mai multe femei 

cer ajutorul şi din ce în ce mai 

puţine se întorc la agresor.

Clujul combate violența
Proiect pentru femeile care au fost victimele violenţei domestice

DASM primeşte aproape 80.000 de euro de la Primăria Cluj-Napoca pentru un proiect
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Alexandru Butoi, specia-

list la Agenţia Naţională 

Anti-Doping în ultimii 

15 ani, a făcut anumite 

dezvăluiri surprinzătoa-

re despre Arnold 

Schwarzenegger. 

Actorul a fost acuzat 

că a consumat Naposim, 

un medicament făcut 

de Terapia Cluj.

Conducerea fabricii „Te-

rapia” recunoaşte că a fa-

bricat şi comercializat mar-

ca Naposim în perioada 

1964-2008, producţia fiind 

stopată în luna iulie 2008.

„Până la data retragerii din 

fabricaţie marca Naposim, ca-

re conţinea ca substanţă acti-

vă metandrostenolona (me-

tandienona), un steroid de 

sinteză, avea ca indicaţii în 

prospect o serie de afecţiuni 

clinice grave şi trebuia admi-

nistrată sub control de speci-

alitate. Utilizarea preparatu-

lui în afara indicaţiilor din 

prospect (asa numitul «off-la-

bel») şi în afara unui control 

medical era periculoasă pu-

tând duce la efecte secunda-

re, reacţii adverse şi interac-

ţiuni medicamentoase seve-

re”, a declarat Dragos Dami-

an, director Terapia Cluj.

Damian susţine că după da-

ta retragerii din fabricaţie – iu-

lie 2008 – marca Naposim a 

fost utilizată abuziv de către 

terţi care au fabricat sub aceas-

tă etichetă preparate contrafă-

cute sau falsifi cate, generând 

astfel un risc enorm pentru să-

nătatea celor care le folosesc.

„Aceste preparate, comer-

cializate în cea mai mare par-

te pe internet, pot conţine sub-

stanţe periculoase, insufi cient 

dozate sau amestecuri cu po-

tenţial letal. Terapia a coope-

rat în câteva rânduri cu auto-

rităţile competente pentru a 

opri trafi cul acestor falsuri. 

Recomandăm personelor ca-

re au achiziţionat recent prin 

diverse canale substanţe sub 

marca Naposim să nu le fo-

losească şi/sau să le predea 

imediat autorităţilor compe-

tente (poliţie, protecţia con-

sumatorului etc.) pentru a se 

putea face investigaţiile potri-

vite privind provenienţa şi tra-

fi cul acestora”, a mai preci-

zat Dragoş Damian.

Reacţia Terapia Cluj, 
după ce Schwarzenegger 
s-ar fi dopat cu steroizi

Primarul Emil Boc a avut 

o discuţie cu ministrul 

Transportului şi l-a con-

vins de necesitatea unui 

drum pe patru benzi între 

Tureni şi Autostrada 

Transilvania. Edilul 

este de părere că proiectul 

se poate realiza în doar 

câteva luni, iar astfel 

se va evita toată 

aglomeraţia din Turda.

Boc a explicat în detaliu 

cum îşi doreşte să fl uidizeze 

trafi cul pe ruta Cluj-Napoca 

– Turda, dar şi cum această 

măsură ar putea reduce trafi -

cul pe ruta Cluj-Gilău.

„Am obţinut sprijinul Minis-

trului Transportului pentru co-

nectarea Clujului de autostradă. 

Dacă vrei să mergi la Bucureşti 

sau Braşov trebuie să mergi prin 

Turda, că doar nu o să mergem 

să batem calvarul din Floreşti – 

Gilău. Astăzi este un calvar să 

treci prin Turda, în special mi-

ni centura pe care nu au reuşit 

să o fi nalizeze. În plus, cei din 

Turda sunt sufocaţi de trafi c. 

Am cerut şi am obţinut aproba-

rea ministrului, în prezenţa tu-

turor şefi lor de companii, pen-

tru realizarea unui proiect ra-

pid, dar foarte important. De la 

Tureni, vom realiza un drum de 

5,4 kilometri pe patru benzi ca-

re va intra direct în autostradă. 

Mergi pe 4 benzi din Cluj pâ-

nă în Tureni şi de acolo încă 

5,4 kilometri tot pe patru benzi 

până în autostradă. Gândiţi-vă 

cât timp am salva pe această 

rută. În plus, descongestionăm 

şi Gilău-Cluj, deoarece mulţi 

care merg pe autostradă sunt 

obligaţi să ocolească pe aco-

lo. Trei luni de zile se face stu-

diu de fezabilitate după care 

se va face proiectarea şi licita-

ţia, iar 9 luni se face execuţia. 

Cred că se poate încheia aceas-

tă lucrare până la fi nalul lui 

2021”, a declarat Boc.

Noul proiect ar ajuta con-

siderabil fl uidizare trafi cului 

pe ruta Cluj-Napoca – Turda, 

una dintre cele mai aglomera-

te la ora actuală la nivelul în-

tregului judeţ. De altfel, Aso-

ciaţia Pro Infrastructură (API) 

şi Direcţia Regională de Dru-

muri şi Poduri (DRDP) Cluj au 

avut numeroase discuţii în ul-

timele luni pentru realizarea 

unui astfel de drum.

Clujul va fi conectat 
direct la autostradă!

Reabilitarea căii ferate 

pe o distanţă totală de 166 

km, electrifi carea acesteia 

pe 160 km, respective 

dublarea sa pe 88 km vine 

ca o alternativă necesară 

pentru degrevarea trafi cu-

lui feroviar prin Curtici – 

punct de frontieră care 

tinde „să se sufoce”, susţine 

Bode. Vorbim, practice, 

despre realizarea celei 

de-a doua conexiuni ferovi-

are electrifi cate cu graniţa 

de vest, spre Ungaria.

Valoarea totală a proiectului 

se ridică la 7.301.433.356,42 lei 

(fără TVA), echivalentul a circa 

1,65 miliarde de euro. Mai de-

parte, proiectul va fi  implemen-

tat pe patru loturi: Cluj-Napoca 

– Aghireş, Aghireş – Poieni, Po-

ieni – Aleşd şi Aleşd – frontie-

ră. Modernizarea căii ferate va 

avea efecte benefi ce asupra zo-

nei de Vest a Podişului Transil-

vaniei, asigurând o legătură mult 

mai facilă, prin staţia de fronti-

eră Episcopia Bihor, cu reţeaua 

feroviară din Ungaria.

Se va asigura o abordare in-

tegrată a tuturor proiectelor co-

nexe de transport (feroviar şi 

rutier) din zona municipiilor 

Cluj-Napoca, Huedin, Oradea şi 

din judeţele Cluj, Sălaj şi Bihor, 

respectiv: Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă Cluj-Napoca, 

Planul de Mobilitate Urbană Du-

rabilă la nivelul polului de dez-

voltare urbană Oradea, Parc in-

dustrial Tetarom I şi IV, drum 

expres în Oradea, centru inter-

modal de transport în zona sta-

ţiei CF Episcopia Bihor; Planul 

strategic de dezvoltare a oraşu-

lui Huedin 2015–2020.

11 staţii, 11 halte şi 21 
de puncte de oprire

Modernizarea căii ferate 

Cluj-Napoca – Oradea – Epi-

scopia Bihorului va cuprinde 

şi aducerea la standarde euro-

pene a 11 staţii, 11 halte şi 21 

de puncte de oprire, dezvăluie 

clubferoviar.ro. De asemenea, 

pe traseu vor fi  montate pano-

uri fonoabsorbante pe o distan-

ţă de 40 km, iar patru tuneluri 

vor intra în reparaţii.

11 staţii CF: Cluj-Napoca, 

Aghireş, Huedin, Poieni, Brat-

ca, Aleşd, Tileagd, Oşorhei, 

Oradea Est, Oradea, Episco-

pia Bihor;

11 halte de mişcare: Baciu 

Triaj, Gârbău, Stana, Brăişo-

ru, Ciucea, Lacu Crişului, Pia-

tra Craiului, Bulz, Şuncuiuş, 

Vadu Crişului, Butan;

21 de puncte de oprire: Te-

tarom, Baciu, Suceag, Răda-

ia, Mera, Nădăşel, Macău, Do-

rolţu, Aghireş, Jebuc, Bologa, 

Valea Drăganului, Negreni, 

Stâna de Vale, Bălnaca, Vadu 

Crişului, Aleşd, Teţchea, Te-

lechiu, Săbolciu, Săcădat;

Tuneluri: Tunelul Stana, 

fi rul I (km 541+625 – km 

541+923; pe 298 m), Tune-

lul Stana, firul II (km 

541+658 – km 541+973; pe 

320 m), Tunelul Şuncuiuş 

(km 602+099 – km 602+290; 

pe 271 m) şi Tunelul Peşte-

ra (km 603+501 – km 

603+587,20; pe 86 m).

Gara Cluj-Napoca, 
modernizată

Pe lângă staţiile şi haltele mo-

dernizate, vor fi  reabilitate şi 34 

de poduri. De asemenea, vor fi  

construite sau reabilitate 10 pa-

saje în zone urbane, dintre ca-

re două inferioare şi două pasa-

je superioare. Dintre acestea, 

pasajul peste Tăietura Turcului 

va fi  unul nou. Totodată, vor fi  

reabilitate şi 210 podeţe.

Proiectul presupune şi mo-

dernizarea Gării Cluj-Napoca. 

Peroanele, care vor avea lun-

gimea de 400 de metri şi lăţi-

mea de 6,55 metri, vor fi  pre-

văzute cu câte o rampă de ac-

ces pentru persoanele cu han-

dicap locomotor sau pentru 

pasagerii cu cărucioare sau 

trollere voluminoase.

Iluminatul peroanelor se va 

realiza cu corpuri echipate cu 

leduri cu o putere de aproxima-

tiv 100 W, amplasate pe stâlpi 

metalici cu înălţimea de şase 

metri. De asemenea, şapte linii 

vor fi  desfi inţate, alte nouă ur-

mând să fi e reabilitate. Totoda-

tă, viteza maximă de circulaţie 

prin staţie este de 30 km/h.

Gara Cluj-Napoca, renovată. 
21 de opriri până la Oradea
Anul acesta va începe, în sfârşit, modernizarea şi electrificarea liniei ferate 
Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

Valoarea totală a proiectului se ridică la 7.301.433.356,42 lei (fără TVA), echivalentul a circa 1,65 miliarde de euro

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Vorbim de un proiect de aproximativ 1,3 miliarde 
de euro care are două mari avantaje pentru Cluj. 
Primul este că am reuşit să includem şi pasajul 
de pe Tăietura Turcului, iar acest pasaj se va face 
pe bani europeni pentru că noi am avut ideea 
de a face studiul de fezabilitate inclus în proiect. 
Ştim bine ce aglomeraţie este în zonă, dar vedeţi 
ce înseamnă să lucrezi din timp la un proiect. Al doilea 
avantaj este legat de durata călătoriilor. Dacă astăzi 
facem 3 ore cu Inter Regio de la Cluj la Oradea, 
din 2024, atunci când se va fi naliza proiectul, vom 
parcurge această distanţă într-o oră şi 45 de minute“
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România ţinteşte mai sus 

în clasamentul celor mai 

puternice forţe militare ale 

lumii. Ţara noastră a urcat 

în clasament faţă de anul 

trecut şi a ajuns pe locul 

39, arată raportul anual 

Global Firepower.

Armata românească dispu-

ne de 70.000 de militari activi 

şi 50.000 de rezervişti.

Forţele terestre au 943 de 

tancuri şi 1.369 de blindate, 

iar cele aeriene – 26 de avi-

oane de vânătoare, 12 de trans-

port, 41 de antrenament şi 62 

de elicoptere.

Forţa navală a României es-

te compusă din 3 fregate, 4 cor-

vete şi 3 nave de patrulare.

Situaţia armatelor în UE, 
după Brexit

Topul Global Firepower ara-

tă că, în prezent, statul român 

este a 11-a forţă militară a Uni-

unii Europene şi a 14-a a NATO.

La nivel european, o evo-

luţie interesantă este că Italia 

a depăşit Germania în acest 

clasament, iar după Brexit, sta-

tul italian a devenit a doua pu-

tere militară a Uniunii Euro-

pene, după Franţa.

La nivel mondial, Italia se si-

tuează pe poziţia a 12-a, iar Ger-

mania – pe a 13-a.

Podiumul clasamentului 
la nivel mondial

Podiumul clasamentului 

mondial Global Firepower a 

rămas neschimbat, fi ind ocu-

pat, în ordine, de Statele Uni-

te, Rusia şi China.

De cealaltă parte, cheltuieli-

le militare mondiale au înregis-

trat în 2019 cea mai mare creş-

tere din ultimii zece ani. Este 

efectul unei rivalităţi tot mai ma-

ri între marile puteri şi a cursei 

pentru noile tehnologii.

Cele mai mari două buge-

te militare mondiale rămân 

în Statele Unite şi China, cu 

685 de miliarde de dolari, re-

spectiv 181. Ambele state au 

înregistrat o creştere semni-

fi cativă anul trecut, de 6,6 

procente fi ecare.

Şi în Europa, cheltuielile 

au crescut cu 4,2%, în spe-

cial pe fondul îngrijorărilor 

legate de Rusia.

Cum se schimbă 
configuraţia forţelor 
în Europa după BrexitPreşedintele Statelor Unite, 

Donald Trump (foto), 

reaminteşte că în politica 

americană câştigă de obi-

cei candidaţii mai înalţi 

şi consideră înălţimea 

un argument în campania 

electorală, remarcă AFP.

Trump susţine că are 1,90 m 

şi ia în derâdere de multe ori 

înălţimea lui Mike Bloomberg, 

de doar 1,70 m conform unui 

certifi cat medical. În interviuri 

şi mesaje pe Twitter, preşedin-

tele mai reduce de obicei 10 cm 

şi îl numeşte pe posibilul său 

contracandidat „mini Mike”. 

Trump le mai adaugă epitetul 

„micul” şi altor politicieni, chiar 

unora destul de înalţi.

Totodată, el a părut foarte 

deranjat în timpul campaniei 

din 2016, când a fost nomina-

lizat drept candidat al Parti-

dului Republican de observa-

ţia senatorului Marco Rubio 

că are mâinile mici, şi a de-

clarat că „nu are nicio proble-

mă” cu dimensiunile.

„Nu e ceva ce preşedinţii fac 

de obicei”, arată profesorul de 

ştiinţe politice Gregg Murray, 

care studiază efectul înălţimii a-

supra votului americanilor. El 

apreciază că înălţimea poate fi  

o armă ca oricare alta în cam-

panie şi că o statură mai impu-

nătoare poate refl ecta mai mul-

tă forţă, însă Trump are un mod 

cu totul personal de a se referi 

la acest subiect.

Predecesorii recenţi ai lui 

Trump – Barack Obama, cei 

doi George Bush – senior şi 

junior, Bill Clinton şi Ronald 

Reagan aveau toţi peste 1,80 

metri, iar publicul pare inte-

resat de subiect, observă AFP. 

La o dezbatere din timpul ale-

gerilor primare din 2016, una 

din cele mai frecvente căutări 

pe Google se referea la înălţi-

mea candidaţilor republicani, 

nu la programele lor electora-

le. De exemplu, Jeb Bush, fra-

tele lui George W. şi fi ul lui 

George senior, are 1,90 m.

„S-a dovedit de multe ori că 

persoanele mai înalte au şan-

se mai mari de a obţine pos-

turi mai importante într-o or-

ganizaţie”, indiferent de ţară, 

explică Abraham Buunk, cadru 

universitar olandez, autor al 

unui studiu din 2013 despre 

înălţimea preşedinţilor ameri-

cani. Conform cercetărilor sa-

le, avantajul candidaţilor mai 

înalţi ţine de percepţie: preşe-

dinţii mai mari sunt conside-

raţi de experţi mai buni, cu mai 

multe calităţi de conducători şi 

talent pentru comunicare.

Buunk a explicat că ideea 

studiului i-a venit când un pro-

fesor universitar canadian ca-

re se considera înalt a venit 

pentru un schimb în Olanda 

şi s-a simţit mai degrabă aproa-

pe de medie. „Am hotărât să 

studiem efectele psihologice 

ale înălţimii, începând cu ge-

lozia”, a precizat el.

Cercetările lui Murray ara-

tă că la alegerile din SUA, din 

1789 până în 2012, când toţi 

candidaţii au fost bărbaţi, cel 

mai înalt a câştigat în 58% din 

cazuri, iar în 67% din cazuri 

a obţinut şi cel mai mare nu-

măr mai mare de voturi direc-

te (preşedinţii americani fi ind 

aleşi indirect, este posibilă vic-

toria unui candidat care pier-

de scrutinul popular – n. red.). 

„În general, bărbaţii înalţi se 

consideră mai bine califi caţi 

pentru conducere decât alţii, 

deci au tendinţa de a ieşi mai 

mult în faţă”, explică cercetă-

torul, adăugând că femeile, în 

general mai mici decât rivalii 

masculini, au dezavantajul de 

a nu fi  impunătoare fi zic, iar 

alegătorii caută de multe ori 

candidaţi ieşiţi din comun.

Președintele Donald Trump îşi foloseşte 
înălţimea ca argument în campania electorală

Faptele arată că ultimii 

zece ani constituie dece-

niul cel mai reuşit în 

istoria Ungariei in ulti-

mii 100 de ani, a decla-

rat duminica premierul 

Viktor Orban în discur-

sul său despre starea 

naţiunii, potrivit MTI.

Detaliind realizările Un-

gariei din ultimii zece ani, 

Orban a spus că niciun de-

ceniu din ultimii 100 de ani 

nu a fost caracterizat de o 

creştere sustenabilă, în pa-

ralel cu păstrarea echilibru-

lui intern şi extern. Toate 

acestea s-au realizat în con-

diţiile menţinerii inegalităţi-

lor de ordin material la un 

nivel moderat, în compara-

ţie cu scara europeană, al-

tfel spus de avantajele creş-

terii au putut să benefi cieze 

pături largi ale societăţii.

Investiţiile în Ungaria şi 

exporturile au atins cote re-

cord anul trecut, a spus Or-

ban, menţionând că Ungaria 

se afl ă pe locul 94 în lume 

ca populaţie şi pe locul 34 

ca volumul al exporturilor.

La 100 de ani de la „sen-

tinţa cu moartea” care a fost 

Tratatul de pace de la Tria-

non „suntem în viaţă şi Un-

garia este încă aici”, a de-

clarat Viktor Orban, adău-

gând: „Nu numai că suntem 

în viaţă, dar ne-am şi des-

prins din strângerea unei în-

cercuiri duşmănoase”.

Ungaria a reuşit să găseas-

că un teren comun de înţe-

legere cu vecinii săi Slova-

cia, Serbia, Croaţia şi Slove-

nia – care se bazează şi ele 

pe valorile naţionale – şi es-

te în măsură să angajeze o 

largă cooperare şi să forme-

ze alianţe cu aceste ţări, a 

menţionat prim-ministrul.

„Istoria a oferit o nouă 

şansă popoarelor din Euro-

pa Centrală pentru a con-

strui – pe baza intereselor 

naţionale ale fiecăruia- un 

nou sistem de alianţe, ast-

fel încât să pute să ne apă-

răm împotriva ameninţări-

lor atât din Est, cât şi din 

Vest”, a spus Orban.

„În ultimii zece ani, am 

învăţat că Europa nu se află 

la Bruxelles”, a spus pre-

mierul. „Europa suntem noi 

şi nu trebuie să ne confor-

măm elitelor epuizate de la 

Bruxelles. Mai înainte cre-

deam că Europa este viito-

rul nostru, astăzi ştim de-

ja că noi suntem viitorul 

Europei”, a adăugat el.

Soluţia creşterii este resta-

bilirea respectului faţă de sen-

timentul naţional, a spus 

Viktor Orban în discursul său.

El a evocat obiectivul din 

2010 prin care Ungaria do-

rea să-şi dovedească ei în-

săşi şi lumii că „încă mai 

este cineva”. „Am conside-

rat că ori vom găsi o cale, 

ori o vom crea noi. 

Dar pentru că drumuri-

le desemnate de Bruxelles 

şi Washington nu erau via-

bile pentru noi, am fost ne-

voiţi să facem o cale nouă”, 

a afirmat premierul ungar, 

adăugând că, după 10 ani, 

se poate spune „cu sufici-

entă modestie: am inven-

tat-o şi am creat-o”.

FMI a fost trimis acasă, 

împrumuturile au fost ram-

bursate înainte de termen, 

au fost create 850 000 de lo-

curi de muncă, a fost elimi-

nată „viaţa de parazit”, fi-

nanţele sunt din nou în re-

gulă, angajaţilor li s-a ofe-

rit respect şi apreciere, fa-

miliile au primit recunoştin-

ţă, a început unificarea na-

ţiunii, iar comunităţile ma-

ghiare de peste graniţele Un-

gariei au fost conectate cu 

patria mamă, a enumerat 

Viktor Orban realizările gu-

vernului său.

„Dacă le-am fi acceptat 

sfatul, acum Ungaria ar fi 

într-o secţie a unui spital, 

iar perfuziile împrumutu-

rilor de la FMI şi de la 

Bruxelles ar atârna din 

membrele ei, iar robinete-

le împrumuturilor ar fi di-

rijate de George Soros”, a 

adăugat el.

În termeni de creştere 

economică, economia euro-

peană şi în special cea a zo-

nei euro a stagnat pur şi 

simplu, a apreciat Orban, 

subliniind că Ungaria că 85% 

din exporturile Ungariei 

merg spre aceste ţări.

În privinţa protecţiei cli-

matice, Orban a spus că gu-

vernul ungar a adoptat un 

plan de acţiune săptămâna 

trecută care urmăreşte ca 90% 

din electricitate generată în 

Ungaria să nu provină din ex-

ploatarea cărbunilor către ori-

zontul anului 2030

Orban a apreciat că ba-

zinul carpatic emană astăzi 

forţă. Această forţă îşi are 

sursa în constatarea faptu-

lui că a fi ungur este un lu-

cru bun, înălţător şi promi-

ţător. „Naţiunea noastră ştie 

că Ungaria este înainte de 

toate”, a spus el.

Premierul Viktor Orban şi starea naţiunii: 
„Ungaria înainte de toate!”
Şeful guvernului de la Budapesta crede că poporul ungar a pierdut capacitatea de a se considera „de succes”

Viktor Orban susține că poporul ungar a pierdut capacitatea de a se considera un popor de succes.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 42 
mp, mobilat, utilat, mobilat, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (8.20)

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

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

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

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mo-
bilat, utilat, preţ 92.000 euro, 
negociabil. Informaţii și alte 
detalii la tel. 0740-694047.

CASE/CABANE

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

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

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

sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. Giu-
seppe Verdi, cartier Iris, preţ 8 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (4.7)

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

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, Alba Iulia, în centru.
Informaţii suplimentare la telefon 
0722-550847. (2.2)

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsonie-
ră, confort 3 sau o gazdă la ca-
să. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 0749-974302.

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
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GRA-

TUIT

ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, în supr. de 75 mp, centrală 
proprie, izolat termic, utilat com-
plet, cu parcare, pe termen lung, 
zona Gării. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (3.8)

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

¤ Caut 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.

SERVICII

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând Dacia Break 1310, albă, 
fabricaţie 1996, cu acte în regu-
lă, pentru Programul Rabla, în 
stare de funcţionare, preţ 180 
euro, negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ 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.

ELECTRO

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0759-912176. (4.7)

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0754-300728 sau 
0759-912176. (4.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta și burlanul gratis, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (4.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 
RON/buc și o sobă cu plită și ler 
la 1700 RON, sobă de gîtiti și 
încălzit, preţ 150 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (4.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. 
Sunaţi la telefon 0744-702473.

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

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (4.7)

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

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

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

DIVERSE

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (4.20)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-

jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

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

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0735-176040.

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (4.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. tPentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la te-
lefonul 0745-569336. (4.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 

nr. 15B, vinde la a I-a licitaţie pu-
blică, în data de 11.03.2020, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Vitrină frigorifi că cu perdea 
de aer. Bunuri proprietate a de-
bitorului: SC ELMAR BOG MAR-
KET SRL. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri – vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor seches-
trate.

PIERDERI

¤ MDM FINANCIAL GROUP 
S.R.L., J12/3138/1993, C.U.I. 
RO4617301, declar pierdute 
certifi catele constatatoare la 
terţi și sediu emise de O.R.C. 
Cluj în data de 10.08.2015. Le 
declarăm nule.

¤ ZAMFIR DRAGOS P.F.A., cu se-
diul în Mun. Cluj-Napoca, str. BUF-
TEA Nr. 1, Etaj 3, Judet Cluj, C.U.I. 
25512669, F12/731/2009, declar 
pierdut și nul Certifi cat de înregis-
trare: B2150901/06.05.2009 și 
Certifi catele Constatatoare nr. 
52123 din 28.04.2009 de la se-
diul social și înafara sediului social 
și a sediilor secundare.

¤ Pierdut carnet de student, înre-
gistrat pe Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca, pe numele BĂL-
ŢĂTESCU FLORIN. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
eliberat în temeiul art. 171 alin. 
(1) lit. b) din Legea nr. 
359/2004, de O.N.R.C. titular 
AGH LAVINIA ANDREEA PERSOA-
NĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, C.U.I. 
38375407. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
al P.F. TRIFAN DORIN VALEN-
TIN, F12/1290/2003, C.U.I. 
19604458. Îl declar nul.

¤ Societatea ONCA URGENT SRL, 
cu sediul in Comuna Floresti, Sat 
Floresti, str. Avram Iancu nr. 20, ju-
det Cluj, inmatriculata la ORC Cluj 
sub nr. J12/196/2019, avand CUI 
40457355, prin administrator 
Acretoaie Adriana-Mariana declar 
pierdut Certifi cat Constatator sediu 
social nr. 8072/17.01.2019. Se 
declara nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

ANUNŢ

SC TOTO SRL din localitatea Lăpușel, jud.
Maramureș, produce carne de porc Mangaliţa și 
Bazna precum și preparate.

Se asigură livrarea săptămânal în municipiul 
Cluj-Napoca la magazine și restaurante pe bază de 
comandă fermă.

Detalii la telefon 0722-613194.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

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

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

 

a 

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

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

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

OFERIM
♦ Un loc de muncă sigur, legal cu 
contract
♦ Salar progresiv în funcţie de zilele 
lucrate
♦ Siguranţă şi seriozitate austriacă
♦ Posibilitate de cursuri de pregătire 
la un preţ accesibil: de limba germană 
şi îngrijire
♦ Asigurare medicală austriacă şi română
♦ Transport asigurat dus – întors
♦ Posibilitate de continuare a formării
♦ Posibilitatea de a încasa alocaţie din 
Austria după copil de până la 24 de ani
♦ Suport românesc în Austria 24 ore
♦ Fără comision
♦ Turnusuri de 4,6 sau 8 săptămâni 
cu aceeaşi perioadă de odihnă acasă

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA AITON în calitate de titular anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru Elaborare documentație pentru PUZ și documentație 
pentru obținerea executării lucrărilor de construire a 
obiectivului: sistematizare rurală în vederea construirii 
unei zone mixte (rezidențial, servicii de interes public, 
zone verzi) din comuna Aiton, sat Aiton, str. Principală, 
fn, jud Cluj. Prima versiune a planului poate fi  consultată 
la sediul Primăriei Aiton în zilele de luni-vineri între orele 
9.00 - 14.00, din data de 18 februarie 2020. Publicul 
interesat poate transmite, înscris comentarii și sugestii, 
până la data de 04 martie 2020 la APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.ro 

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

COMUNA CĂȘEIU anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna 
Căşeiu, judeţul Cluj“, propus a fi  amplasat în comuna Cășeiu, 
satele Urișor și Cășeiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr.99, și la sediul 
titularului: comuna Cășeiu, jud. Cluj, în zilele de luni-joi 
între orele 0900-1400 și vineri între orele 0900-1200.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, 
nr.99, jud. Cluj.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Bobâlna organizează în data de 10.03.2020, 
ora 10: 00, licitație publică pentru închirierea pe o durată 
de 5 ani, a unui imobil teren în localitatea MAIA nr. 12, afl at 
în domeniul public al comunei Bobâlna pentru amplasarea 
unor echipamente de telecomunicaţii - fi bra optică.

Documentaţia necesară licitaţiei se poate ridica de la 
sediul primăriei Bobâlna. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0264-355086 sau la sediul Primăriei Bobâlna.

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. 
IZO4INSTAL S.R.L. anunță începerea demersurilor  în 
vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 
”2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor 
alimentare, băuturilor şi tutunului“, din Cluj-Napoca, 
bulevardul Muncii, nr. 16, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni 
între orele 9.00-16.30, marţi-vineri între orele 9.00-14.00.
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Handbalistele joacă 
în Cupa României

Fetele antrenate de Alin 
Bondar vor juca marţi, 18 fe-
bruarie, în deplasare la CS 
Știinţa Bacău, în cadrul optimi-
lor de fi nală ale Cupei 
României FAN Courier. 
„Alb-negrele” s-au califi cat în a-
ceastă fază după victoria cu 
32-29 în faţa celor de la CSU 
Neptun Constanţa.
Adversarele de astăzi ale clu-
jencelor ocupă locul 4 în clasa-
mentul Divizei A, Seria A la 
handbal feminin. Meciul se va 
desfășura în Sala Sporturilor 
din Bacău cu începere de la ora 
14:00.

Tabloul optimilor de fi nală:
CS Rapid București – SCM Craiova
CS Gloria 2018 Bistriţa Năsăud 
– SCM Rm Vâlcea
CSU Știinţa București – SCM 
Gloria Buzău
CS Știinţa Bacău – CS ”U” 
Cluj Napoca
HC Dinamo București – CSM 
Slatina
CS Minaur Baia Mare – AHCM 
Slobozia
CS Dacia Mioveni 2012 – CSM 
București
CSM Roman – HC Dunărea 
Brăila.

Meciul China – 
România se va amâna
Echipa de Cupa Davis a Chinei 
nu poate ajunge în România 
pentru întâlnirea de Cupa Davis 
din play-off-ul Grupei Mondiale 
I, care ar trebui să se dispute 
pe 6-7 martie la Piatra Neamţ, 
din cauza epidemiei de corona-
virus. Echipa României de Cupa 
Davis urma să întâlnească 
China în play-off-ul Grupei 
Mondiale I, în 6-7 martie, la 
Piatra Neamţ, conform tragerii 
la sorţi care a avut loc în luna 
octombrie a anului trecut.
În cazul în care România va câști-
ga întâlnirea din martie 2020 va 
juca încă un play-off, în septem-
brie 2020, la care vor participa și 
echipele care au pierdut în califi -
cările pentru turneul fi nal.

Halep rămâne 
pe locul 2 WTA
Simona Halep se menţine pe lo-
cul 2 WTA, conform clasamentu-
lui dat publicităţii luni. În Top 
100 au revenit Patricia Maria Ţig, 
care a ajuns până în semifi nale 
la Hua Hin, și Irina Begu, câștigă-
toare a turneului ITF de la Cairo. 
Halep se afl ă pe poziţia a doua 
în clasamentul mondial, cu 5796 
de puncte. După Halep, cea mai 
bună clasare a unei românce es-
te locul 70 ocupat de Sorana 
Cîrstea. Cîrstea, care a coborât o 
poziţie, care 855 de puncte. 
Patricia Maria Ţig a urcat 21 de 
locuri și este pe 84, cu 759 de 
puncte, Ana Bogdan a coborât o 
poziţie și este pe 91, cu 704 
puncte, iar Irina Begu a urcat 21 
de locuri, până pe 97, ea având 
677 de puncte.

Pe scurt

Rebeca Necula, 16 ani, 

a fost desemnată cea mai 

bună jucătoare a etapei 

cu numărul 16 din Liga 

Florilor MOL.

Necula evoluează pe pos-

tul de coordonator de joc la 

Universitatea Cluj şi este 

principalul motor al echipei, 

deşi încă nu a împlinit nici 

măcar 17 ani. Handbalista 

împrumutată de la Corona 

Braşov a marcat 10 goluri în 

victoria obţinută de Univer-

sitatea Cluj împotriva celor 

de la CSM Unirea Slobozia, 

27-22, iar titlul de MVP vi-

ne ca o încununare a unor 

meciuri excelente reuşite.

Necula este o componen-

tă de bază a echipei naţio-

nale a României U-19, aco-

lo fiind utilizată în anumi-

te partide şi pe postul de ex-

tremă. Tânăra handbalistă 

de la Universitatea Cluj a 

reuşit să le ia faţa unor su-

per jucătoare precum An-

drea Lekic, Cristina Neagu, 

Alicya Fernandez sau Dra-

gana Cvijic în cursa pentru 

MVP-ul etapei.

Echipa etapei cu numărul 

16 în Liga Florilor MOL: Ana 

Maria Măzăreanu (Minaur 

Baia Mare) – Zeljka Nikolic 

(SCM Craiova), Valentina Pa-

nici (Măgura Cişnădie), Re-

beca Necula (U Cluj), Elena 

Livrinikj (Rapid Bucureşti), 

Ana Maria Tănăsie (Măgura 

Cişnădie), Bobana Klikovac 

(SCM Craiova).

Buceschi, antrenorul celor 

de la Minaur Baia Mare, a fost 

desemnat antrenorul rundei în 

Liga Florilor Mol. Ultima etapă 

a fost una plină de surprize du-

pă ce SCM Râmnicu Vâlcea a 

pierdut, 25-22, pe terenul celor 

de la Măgura Cişnădie, iar CSM 

Bucureşti a remizat, 24-24, cu 

Minaur Baia Mare.

Rebeca Necula, MVP-ul etapei 
în Liga Florilor MOL la doar 16 ani

U-Banca Transilvania Cluj 

s-a califi cat în optimile 

de fi nală ale FIBA Europe 

Cup, acolo unde 

va juca împotriva celor 

de la Medi Bayeruth.

Trupa pregătită de Mihai 

Silvăşan a câştigat patru din 

cele şase meciuri disputate în 

faza a doua a grupelor, iar 

acest lucru s-a datorat în ma-

re parte unui trio excelent.

Patrick Richard, Darko 

Planinic şi Donatas Tarolis 

s-au evidenţiat la diferite ca-

pitole individuale, fiind prin-

tre primii la puncte marca-

te, capace, intercepţii sau 

pase decisive.

Darko Planinic este al 

5-lea cel mai bun marcator 

din FIBA Europe Cup cu o 

medie de 17.2 puncte pe 

meci. Patrick Richard nu a 

mai fost la fel de precis la 

aruncările de la distanţă în 

ultimele jocuri, dar a strâns 

o medie de 5.8 pase decisi-

ve pe meci care l-au ajutat 

să se claseze pe locul cinci 

la numărul de assisturi.

Fundaşul american împar-

te primul loc la intercepţii cu 

Sherron Walker de la Zwolle. 

Cei doi jucători au adunat câ-

te 2.3 intercepţii pe meci. Do-

natas Tarolis este pe locul al 

treilea la capace având o me-

die de 1,7 mingi blocate.

Trupa pregătită de Silvă-

şan va juca pe 4 martie, la 

Cluj-Napoca, manşa tur a 

duelului cu Medi Bayeruth 

în FIBA Europe Cup.

Richard, Tarolis 
şi Planinic, fruntaşi 
în topurile individuale

Trupa din Gruia va evolua 

joi, pe teren propriu, împo-

triva celor de la FC Sevilla 

în manşa tur din 16-imile 

de fi nală Europa League, 

în timp ce duminică 

se va deplasa în Bănie.

Formaţia andaluză trece prin 

cea mai slabă perioadă a sezo-

nului şi a ajuns la patru me-

ciuri consecutive fără victorie 

după egalul, 2-2, pe teren pro-

priu, în faţa celor de la Espanyol 

Barcelona, ultima clasată.

Andaluzii au condus cu 1-0 

în duelul de pe Ramon San-

chez Pijuan în urma unui gol 

marcat de Lucas Ocampos, dar 

Embarba şi Wu Lei aveau să 

întoarcă soarta meciului până 

în minutul 50. Sevilla a scos 

în cele din urmă un punct în 

minutul 80, atunci când Suso 

a egalat cu un şut de la mar-

ginea careului de 16 metri.

Formaţia pregătită de Julen 

Lopetegui a ajuns astfel la 4 

meciuri consecutive fără vic-

torie şi pentru prima dată de 

la începutul campionatului nu 

se mai afl ă pe un loc care du-

ce în Liga Campionilor.

Campionii României nu 

vor avea mult timp de refa-

cere după meciul cu Sevilla, 

deoarece duminică vor juca 

împotriva celor de la Univer-

sitatea Craiova. Ardelenii pot 

pierde şefi a clasamentului în 

cazul unei înfrângeri pe Ion 

Oblemenco în ultimul meci 

din sezonul regulat.

Oltenii pregătesc o atmosfe-

ră de zile mari la duelul cu CFR 

Cluj şi au vândut deja 15.000 de 

bilete. Craiova, formaţie cu 7.000 

de abonaţi pe „Ion Oblemenco”, 

a anunţat, în cursul zilei de sâm-

bătă, punerea în vânzare a celor 

peste 22.000 de bilete disponibi-

le, iar luni numărul tichetelor 

vândute a depăşit 15.000.

De altfel, Universitatea Cra-

iova este recunoscută în Liga 1 

pentru numărul mare de susţi-

nători pe care îi adună la me-

ciurile de pe teren propriu.

Într-un top 10 al asistenţei 

pe stadioanele Ligii 1 în pri-

mele 22 de runde, Universita-

tea Craiova domină copios, 

cu cinci meciuri găzduite.

1. FCSB – Dinamo 1-1, 

30.235 spectatori spectatori

2. Universitatea Craiova – 

FCSB 0-1, 30.000 de spectatori

3. Dinamo – FCSB 2-1, 

27.850 de spectatori

4. FCSB – CFR Cluj 0-0, 

15.877 spectatori

5.Universitatea Craiova – 

Viitorul 3-1, 15.383 spectatori

6. FCSB – Universitatea 

Craiova, 13.200 spectatori

7. Universitatea Craiova – 

Poli Iaşi 1-1, 12.358 spectatori

8.Universitatea Craiova – 

Dinamo 4-1, 12.324 spectatori

9. Universitatea Craiova 

– Academica Clinceni 3-2, 

11.000 spectatori

10. Chindia – FCSB 1-2, 

10.000 spectatori (sursa: 

lpf2.ro)

Pe teren propriu, Craiova a-

re o medie de 11.693 de spec-

tatori, la mare distanţă de FCSB, 

care are puţin peste 7.200.

Oltenii au trei victorii din 

tot atâtea meciuri în 2020, 

iar trupa pregătită de Cor-

neliu Papură a reuşit să mar-

cheze de cinci ori în ulti-

mul meci. Universitatea Cra-

iova a marcat nu mai puţin 

de 10 goluri în 2020, fiind 

pe primul loc în Liga 1 la 

acest capitol.

CFR Cluj are însă un bi-

lanţ extrem de bun în me-

ciurile cu echipa din Bănie 

şi a reuşit să iasă neînvinsă 

în 7 din ultimele 8 meciuri 

directe. Craiovenii s-au im-

pus ultima dată în 2019, 

într-un meci câştigat cu 2-0 

după golurile marcate de 

Cristea și Koljic.

Săptămână de foc pentru CFR Cluj! 
Două meciuri cruciale în 3 zile
CFR Cluj se pregăteşte de două partide de foc la finalul săptămânii 
împotriva echipelor FC Sevilla şi Universitatea Craiova.

Campionii României se pregătesc de două meciuri extrem de tari în Europa League și Liga 1
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