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Boc: „Descriu Cluj-Napoca prin patru litere «T»:
Talent, Technology, Încredere (Trust) și Toleranță”

ACTUALITATE

Diferit SRL, amendată 
de Consiliul Concurenței
Autoritatea de reglementare a pieț ei a 
sancț ionat patru fi rme mari pentru nere-
guli privind licitaț iile. Pagina 3

POLITICĂ

Susținere masivă 
pentru Klaus Iohannis
Obiectivul PNL este să  strâ ngă  2 milioane 
de semnă turi pentru susținerea actualului 
preș edinte pentru un nou mandat. Pagina 5

SOCIAL

Grădina Botanică, 
„invadată” de fluturi
Timp de trei săptămâni, zeci de specii de 
fl uturi vor încânta clujenii. Pagina 6

ACTUALITATE

Incendiu puternic la Florești
ADMINISTRAȚIE

David Ciceo, prezent la o ședință 
Airport Council International Europe

Șase autospeciale pentru 
stins incendii, două autospe-
ciale pentru intervenții și sal-
vări de la înălțimi și un echi-
paj SMURD s-au luptat cu fl ă-
cările, marți dimineață, după 
ce un ansamblu de mai multe 
construcții – atelier auto, ga-
raje și anexe în care erau păs-
trate lucruri personale – a fost 
cuprins de fl ăcări. Potrivit ISU 
Cluj, au fost distruse mai mul-
te spații compartimentate din 
hala construită pe structură 

metalică și anexe situate în 
apropiere pe o suprafață cu-
mulată de 500 mp. Incendiul 
a fost anunțat la ora 07:14, iar 
pentru stingerea acestuia au 
intervenit peste 30 de pompi-
eri, timp de 2 ore și jumătate. 
Din fericire, nu au fost persoa-
ne rănite ca urmare a acestui 
eveniment, iar din cercetările 
preliminare se pare că incen-
diul a pornit de la o defecțiune 
a instalației electrice a halei 
distruse de incendiu.

David Ciceo, directorul gene-
ral al Aeroportului Internațional 
„Avram Iancu” Cluj, a partici-
pat, marți, la ședința de board 
a Airport Council International 
(ACI) Europe, în Israel, la Tel 
Aviv. Pe parcursul întâlnirii au 
fost analizate principalele 
schimbări care pot surveni ca 
urmare a viitoarelor politici ale 
noii Comisii Europene. Este de 
așteptat ca problemele de 
protecția mediului și propune-
rile privind răspunsul la schim-
bările climatice să aibă infl uențe 
semnifi cative pentru aeropor-
turi. Deși sunt responsabile doar 
de aproximativ 2-5% din tota-
lul emisiilor de carbon la nivel 
mondial, aeroporturile europe-
ne deja s-au angajat într-un pro-
gram ambițios de reducere la 
zero a emisiilor de carbon, pâ-

nă în anul 2050. Prioritățile ACI 
Europe în perioada următoare 
vor fi  de asemenea și conecti-
vitatea, lipsa capacității din 
punct de vedere al infrastructu-
rii, tarifele aeroportuare și coo-
perarea cu ceilalți parteneri. În 
vederea realizării obiectivelor, 
ACI Europe va organiza întâl-
niri cu viitorul comisar euro-
pean pentru transport, comisii-
le de specialitate din Parlamen-
tul European și organismele spe-
cializate ale Comisiei Europene.

Timp de trei zile, personajele fantastice au pus stăpânire pe centrul Clujului şi curtea Castelului Bánffy din Bonţida. 
Cea de-a treia ediţie a festivalului stradal WonderPuck a strâns peste 27.000 de spectatori. Pagina 6

„Tata Bizo”, cetățean 
de onoare al Clujului!
Regretatul medic pediatru Aurel Bizo ar putea fi omagiat cu titlul de cetățean de onoare, 
dar și cu o denumire de stradă, la propunerea deputatului USR de Cluj Emanuel Ungureanu. Pagina 3

Magie pe străzile din Cluj-Napoca!
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Clujeanul închis de peste 

5 ani în China face 

un nou apel la autorităţile 

române pentru a fi  trans-

ferat în ţară, după ce efor-

turile lui, ale familiei 

şi avocaţilor săi au fost 

în mod repetat ignorate 

de Ministerul Justiţiei 

şi Administraţia 

Prezidenţială.

Marius Balo spune că a fost 

vizitat de consulul României 

din Shanghai, Ioan Gheorghe 

Crişan, care i-a transmis că 

statul chinez este de acord cu 

transferul său în România. În 

aceste condiţii, stă exclusiv în 

puterea autorităţilor din Ro-

mânia să îşi salveze propriul 

cetăţean de condiţiile inuma-

ne în care este deţinut şi for-

ţat să muncească. „Nu am as-

cuns niciodată faptul că sunt 

creştin, iar ei au încercat, prin 

metodele lor, să mă facă să 

slujesc la Dumnezeul comu-

nist”, a spus Marius Balo, 

într-una din puţinele conver-

saţii telefonice avute cu sin-

gura rudă în viaţă din Româ-

nia, unchiul Ioan Felecan.

Întemniţat pentru un pre-

supus prejudiciu de doar 80 

de dolari, Marius se teme de 

faptul că, dacă nu va fi  trans-

ferat în România, pedeapsa 

de 8 ani pe care a primit-o se 

poate transforma în 16, 24 sau 

chiar 32 de ani, la aprecierea 

arbitrară a unui judecător, da-

că el nu dovedeşte că s-a „re-

format”, ceea ce poate în-

semna şi renunţarea la cre-

dinţa ortodoxă. La începutul 

lunii septembrie, lui Marius 

i s-a permis una din rarele 

conversaţii telefonice cu un-

chiul său. Cu acest prilej, 

clujeanul a transmis un nou 

apel către autorităţile din Ro-

mânia pentru a-l transfera în 

ţară, în vederea executării 

aici a restului de pedeapsă, 

aşa cum se întâmplă oriun-

de în lumea civilizată, fi e pe 

baza acordurilor de extrăda-

re existente între ţări, fi e pe 

bază de reciprocitate.

Chinezii ar fi  de acord 
cu transferul

„Mi-a adus la cunoştinţă, 

convorbirea faţă în faţă prin te-

lefon fi ind înregistrată, că (...) 

partea chineză nu ar avea ni-

mic de obiectat transferului 

meu în România, ba chiar şi-ar 

fi  dat deja acordul, însă ar do-

ri ca partea română să înles-

nească extrădarea unui cetă-

ţean chinez, în virtutea princi-

piului reciprocităţii”, a spus 

Marius, privind discuţia avută 

cu consulul României în Shan-

ghai, Ioan Gheorghe Crişan.

Condiţiile pe care clujeanul 

le-a întâlnit în închisorile chi-

neze, în cei 2 ani şi jumătate 

de arest preventiv şi 5 ani de 

detenţie deja ispăşită, nu sunt 

compatibile cu drepturile fun-

damentale ale omului, aşa cum 

sunt exprimate ele în conven-

ţiile internaţionale pe care Ro-

mânia s-a angajat să le respec-

te, se arată într-un comunicat 

remis redacţiei. Ameninţat ini-

ţial cu pedeapsa cu moartea, 

după condamnare, Marius a 

fost forţat să lucreze 12 ore pe 

zi, 7 zile pe săptămână, doar 

pentru a primi mâncare a do-

ua zi. Este deţinut fără să ai-

bă căldură, apă caldă sau cel 

puţin contact cu persoane ca-

re vorbesc aceeaşi limbă.

„Dezindividualizaţi, dez-

brăcaţi de orice drept, sclavii 

roboţi trudesc zi-lumină în în-

tunericul închisorilor comu-

niste, la perpetuarea demoni-

că a celui mai grotesc şi celui 

mai extins construct de tortu-

ră sistematică întâlnit vreoda-

tă în istoria omenirii”, spune 

Marius, care se teme că pe-

deapsa de 8 ani primită poate 

fi  doar începutul. „În China se 

face tot posibilul ca pedepse-

le uriaşe aplicate să fi e ispăşi-

te în totalitate, pentru ca rit-

mul infernal de muncă zilni-

că, la care sunt supuşi întem-

niţaţii, de 7 zile din 7, minim 

12 ore pe zi, să fi e menţinut 

cu rigurozitate. Trendul halu-

cinant de creştere economică 

a Chinei este menţinut de efor-

turile supraomeneşti a milioa-

ne şi milioane de întemniţaţi”, 

mărturiseşte clujeanul.

Terorizat pentru 
că este creştin!

„De-a dreptul înspăimântă-

tor este faptul că (...) nu eşti 

automat eliberat la sfârşitul pe-

depsei, ci cu câteva zile înain-

te eşti dus din nou în faţa ju-

decătorului care, la recoman-

darea procurorilor, trebuie să 

decidă dacă te-ai reformat sau 

dacă mai ai nevoie de timp să 

te reformezi. Bineînţeles că 

evaluarea este complet arbi-

trară”, i-a povestit Marius un-

chiului său, avertizându-l că 

prelungirea pedepsei în China 

se face cu acelaşi număr de 

ani ca şi condamnarea iniţia-

lă, iar legea permite ca acest 

lucru să se întâmple de trei ori 

la rând. Acest lucru înseamnă 

că pedeapsa de 8 ani primită 

de Marius poate deveni de 16, 

24 sau 32 de ani, iar un mo-

tiv pentru care pedeapsa poa-

te fi  prelungită este faptul că 

deţinutul este în continuare 

credincios!

„Lipsa reformării se poate 

considera a fi  neîndeplinirea 

baremului sau normei la mun-

că, refuzul de aţi face «demas-

carea» sau profesarea religiei, 

care este straşnic interzisă. Nu 

am ascuns niciodată faptul că 

sunt creştin, iar ei au încercat, 

prin metodele lor, să mă facă 

să slujesc la Dumnezeul co-

munist, să las Dumnezeul iu-

birii şi să mă înjug la Dumne-

zeul terorii şi al fricii”, a trans-

mis Marius în conversaţia te-

lefonică. Marius Balo, unchiul 

Ioan Felecan şi apărătorii săi, 

Iordăchescu & Asociaţii, îşi re-

înnoiesc apelurile repetate că-

tre autorităţile române pentru 

a urgenta procedurile de eva-

luare a acestui dosar şi de trans-

ferare a lui Marius Balo în ţa-

ră, pentru executarea restului 

de pedeapsă aici.

„Acest demers este singu-

rul prin care Statul român îşi 

poate îndeplini obligaţia de a 

se asigura că drepturile fi ecă-

ruia dintre cetăţenii săi sunt 

respectate: demnitatea uma-

nă, protejată prin chiar arti-

colul 1 din Constituţia Româ-

niei, garantarea dreptului la 

viaţă şi interzicerea torturii 

(art. 22 din legea fundamen-

tală), dreptul la un proces e-

chitabil, prevăzut de articolul 

23, sau dreptul la protecţia 

statului român pentru cetăţe-

nii săi afl aţi în străinătate, ex-

plicit garantat de articolul 17, 

sunt drepturi care lui Marius 

Balo i se încalcă în fi ecare zi 

pe care o petrece în peniten-

ciarul de maximă siguranţă în 

care este deţinut”, a declarat 

Eugen Iordăchescu, avocatul 

lui Marius Balo.

„Am trecut prin torturi 
şi umilinţe de care mă 
doare să îmi amintesc!”
Clujeanul Marius Balo face un nou apel la autorităţile române

Marius Balo: „Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit scrisoare intitulată «Din adâncul de departe – mesaj 
de sufl et pentru toți românii», însă continui să cred în fi ecare cuvânt pe care l-am spus acolo”

6°/13° VariabilĂ°
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Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu 

a anunţat că va cere titlul 

de cetăţean de onoare al 

municipiului Cluj-Napoca, 

post-mortem, pentru 

regretatul medic nefrolog 

pediatru Aurel Bizo.

Conferenţiarul Aurel Bi-

zo s-a stins din viaţă pe 16 

septembrie 2017, la vârsta 

de doar 62 de ani, după ce 

a luptat cu o tumoară apă-

rută în zona creierului. „Ta-

ta Bizo” a fost plâns la vre-

mea respectivă de întreaga 

lume medicală clujeană, fi-

ind unul dintre cei mai apre-

ciaţi medici. Acum, la doi 

ani distanţă de la dispariţia 

doctorului, Ungureanu, vi-

cepreşedinte al Comisiei pen-

tru sănătate şi familie din 

cadrul Camerei Deputaţilor, 

a dezvăluit că va cere în ur-

mătoarea şedintă de Consi-

liu Local acordarea titlului 

de cetăţean de onoare al mu-

nicipiului Cluj-Napoca, 

post-mortem.

„Săptămâna viitoare voi 

declanşa procedura ofi cială 

prin care voi cere Consiliu-

lui Local al municipiului 

Cluj-Napoca să îi acorde, 

post-mortem, titlul de cetă-

ţean al oraşului Cluj-Napo-

ca medicului nefrolog pedi-

atru Aurel Bizo, primul me-

dic care a organizat o staţie 

de dializă în Transilvania, la 

Clinica Pediatrie II din 

Cluj-Napoca. Doctorul Bizo 

a salvat de la moarte sigură 

zeci de copii cu insufi cienţă 

renală cronică din România, 

dependenţi hemodializă sau 

dializă peritoneală”, dezvă-

luie deputatul clujean.

„Voi solicita autorităţilor 

locale acordarea acestui ti-

tlu în triplă calitate – depu-

tat, vicepreşedinte al Comi-

siei pentru sănătate din Ca-

mera Deputaţilor şi preşe-

dinte al Asociaţiei pentru So-

lidaritate şi Empatie Delia 

Grădinaru. În viitoarea şe-

dinţă de Consiliu Local voi 

explica în detaliu motivaţia 

puternică din spatele aces-

tui demers absolut normal, 

susţinut de mii de copii şi 

părinţi care l-au iubit pe doc-

torul Bizo. (...) Nu te vom 

uita niciodată, prieten drag! 

Drum lin printre stele!”, se 

mai arată într-un mesaj al 

lui Emanuel Ungureanu.

De asemenea, deputatul 

USR de Cluj va solicita ca 

numele străzii Crişan din 

Cluj-Napoca să fie transfor-

mat în Doctor Aurel Bizo. 

Pe această stradă, la nr. 5 

se află Clinica Pediatrie II, 

locul unde doctorul Bizo şi-a 

dedicat viaţa copiilor sufe-

rinzi, până în ultimele zile 

ale existenţei lui pe pământ.

Cine a fost dr. Aurel Bizo?

Dr. Aurel Bizo a vindecat 

de-a lungul anilor mii de co-

pii, dar a şi pierdut câţiva. 

Cei mai mulţi al căror des-

tin a fost atât de scurt au 

fost prea slabi ca să lupte 

cu substanţele din ciuperci-

le otrăvitoare sau din medi-

camentele înghiţite cu pum-

nul. Medicul Aurel Bizo a 

fost tată pentru mii de co-

pii bolnavi, iar mulţumită 

lui, mii de copii au crescut, 

au devenit oameni mari şi 

trăiesc o a doua viaţă.

La începutul anilor 1990, 

pediatrul Aurel Bizo s-a lup-

tat să aducă aparatură per-

formantă la spitalul din 

Cluj-Napoca. Nu a reuşit cu 

ajutorul autorităţilor româ-

ne, dar nu a renunţat. Într-un 

final, Crucea Roşie din Ita-

lia i-a sărit în ajutor, iar în 

anul 1994 a reuşit să des-

chidă al doilea Centru de 

Dializă pediatrică din ţară. 

La un an după ce a pus pe 

picioare clinica de nefrolo-

gie, medicul Aurel Bizo a in-

trat în echipa Institutului 

Clinic de Urologie şi Trans-

plant Renal din Cluj-Napo-

ca. Mai exact, îi pregătea pe 

copii pentru transplant şi 

apoi le monitoriza evoluţia.

Din 1995 şi până în 2017, 

câteva sute de copii au pri-

mit un rinichi sănătos. În 

2008, medicul a pus pe pi-

cioare şi singurul centru de 

toxicologie din Transilvania, 

care deserveşte 10 judeţe. 

Ultima funcţie pe care a ocu-

pat-o a fost cea de şef al 

Clinicii Pediatrie II din 

Cluj-Napoca. De asemenea, 

conf, dr. Aurel Bizo a fost 

şeful secţiei de nefrologie 

de la Spitalul Clinic de Ur-

genţă pentru Copii Cluj-Na-

poca, dar şi preşedinte al 

Colegiului Medicilor.

Celebrul Dr. Aurel Bizo, propus pentru titlul
de cetățean de onoare al Clujului
Deputatul Emanuel Ungureanu vrea ca o stradă să poarte numele regretatului medic clujean

Aurel Bizo, fost medic pediatru clujean

AUREL BIZO | fost medic pediatru

„Nu mă consider un salvator. Mă consider un doctor 
care îşi face meseria. Care – atâta câtă pricepere 
şi resurse are – contribuie la salvarea unei vieţi“

Consiliul Concurenţei 

a împărţit amenzi 

de peste 1 milion euro 

pentru patru companii. 

Una dintre ele, SC Diferit 

SRL, este „abonată” 

la banul public, câştigând 

de-a lungul anilor mai 

multe contracte, inclusiv 

pentru deszăpezire.

Consiliul Concurenţei con-

sideră că trebuie îmbunătăţi-

tă modalitatea concretă de 

organizare a licitaţiilor pen-

tru serviciile de întreţinere a 

dumurilor pe timp de iarnă 

(deszăpezire), astfel încât să 

se elimine orice posibilitate 

de trucare a acestora prin în-

ţelegeri între participanţi. Ast-

fel, Autoritatea de Concuren-

ţă solicită Companiei Naţio-

nale de Administrare a Infras-

tructurii Rutiere SA (CNAIR) 

să evite, pe cât posibil, situ-

aţiile în care se ajunge la ne-

gocieri cu participanţii la li-

citaţii, având în vedere că de 

cele mai multe ori, în aceste 

cazuri, preţurile de atribuire 

sunt mai mari comparativ cu 

cele ofertate în cadrul proce-

durilor de licitaţia deschisă.

Ca urmare, CNAIR trebu-

ie să iniţieze organizarea li-

citaţiilor deschise cu mai 

mult timp înainte, ceea ce ar 

permite derularea tuturor 

etapelor procedurii şi nu s-ar 

ajunge în situaţia de a invo-

ca caracterul de urgenţă al 

atribuirii serviciilor (cum e 

în cazul serviciilor de deză-

pezire), ceea ce ar impune 

trecere direct în faza de ne-

gociere. În acelaşi timp, CNA-

IR trebuie să adopte o serie 

de măsuri pentru a reduce 

gradul de contestare a a li-

citaţiilor, având în vedere că, 

în urma contestaţiilor, se sus-

pendă procedurile, procesul 

de atribuire a serviciilor în-

târziind foarte mult. Acest 

lucru conduce la invocarea 

caracterului de urgenţă şi, 

implicit, demararea procedu-

rilor de negociere directă.

Aceste solicitări au rezul-

tat în urma fi nalizării inves-

tigaţiei privind trucarea unor 

licitaţii organizate de 

CNADNR (în prezent CNA-

IR), în anii 2012 şi 2013, în 

vederea atribuirii serviciilor 

de întreţinere curentă pe timp 

de iarnă (deszăpezire) a dru-

murilor naţionale şi autostră-

zilor afl ate în administrarea 

Direcţiei Regionale Drumuri 

şi Poduri Cluj. În cadrul in-

vestigaţiei, Consiliul Concu-

reţei a sancţionat patru com-

panii (Diferit SRL, Selina 

SRL, Athos Com SRL, Ritor-

sa Trans SRL), active în sec-

torul construţiei de drumuri 

şi autostrăzi, cu amenzi în 

valoare totală de 5,042,540 

lei (aprox 1,1 milioane eu-

ro). SC Diferit SRL a primit 

cea mai mare amendă din-

tre cele patru fi rme, fi ind 

sancţionată cu 2.755.562 lei.

Negocierea, derulată 
fără ca participanții 
să concureze efectiv

Autoritatea de Concuren-

ţă a constatat că licitaţiile 

deschise organizate erau fie 

anulate, ca urmare a depu-

nerii de oferte neconforme/

inacceptabile, fie suspenda-

te, ca urmare a contestaţii-

lor depuse, astfel, ajungân-

du-se la atribuirea servicii-

lor prin proceduri de nego-

ciere. Deşi companiile im-

plicate au manifestat un in-

teres crescut pentru proce-

durile de licitaţie deschisă, 

în cadrul fiecărui lot fiind 

depuse mai multe oferte, în 

urma suspendării sau anu-

lării licitaţilor, negocierile 

s-au derulat în lipsa presiu-

nii concurenţiale. Astfel, 

companiile fie au depus ofer-

te fără a se concura, fie au 

depus oferte pentru mai mul-

te loturi, dar negocierea s-a 

derulat fără ca participanţii 

să se concureze efectiv.

„În această situaţie, com-

paniile au acţionat în mod 

concertat: contractele au fost 

adjudecate în cadrul proce-

durilor de negociere, prin ro-

taţie, fi ecare dintre cele pa-

tru companii, câştigând cel 

puţin un contract, la preţuri 

mai mari comparativ cu ce-

le ofertate în cadrul proce-

durilor de licitaţia deschisă. 

Pe de altă parte, modalitatea 

concretă de derulare a nego-

cierilor, care implica prezen-

ţa simultană a ofertanţilor la 

sediul autorităţii contractan-

te pentru o perioadă consi-

derabilă de timp, a favorizat 

comunicarea între compa-

nii”, a declarat Bogdan Chi-

riţoiu, preşedintele Consiliu-

lui Concurenţei.

Diferit SRL, amendată de Consilul Concurenței cu 2,7 milioane de lei
Autoritatea de reglementare a pieței a sancționat patru firme mari pentru licitațiile pentru serviciile de deszăpezire
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Primarul orașului 

de pe malul Someșului 

Mic susține că se fac pașii 

necesari pentru 

a putea anticipa provocă-

rile viitorului. În Cluj-

Napoca, deviza este „ECO 

nu EGO”, spune Boc, ceea 

ce înseamnă că orașul 

ar trebui să funcționeze 

ca ecosistem, mai degrabă 

decât ca primarul și alte 

câteva persoane să ia 

o decizie într-un mod 

egocentric.

– Domnule Boc, cum aţi 
descrie pe scurt Cluj-Napo-
ca? Ce vreţi să afl e publicul 
nostru despre oraşul dum-
neavoastră?

Cluj-Napoca este conside-

rată capitala economică a Tran-

silvaniei, un oraş bogat în is-

torie şi cultură, unde identi-

tatea locală se îmbină armo-

nios cu valorile europene. 

Cluj-Napoca susţine o moşte-

nire academică puternică, ca-

re susţine o comunitate crea-

tivă, dinamică şi vibrantă, în 

care cooperarea este un fac-

tor cheie pentru dezvoltarea 

locală durabilă. O abordare 

inovatoare asociată cu afi ni-

tatea faţă de IT şi tehnologie 

a transformat oraşul nostru 

într-unul dintre centrele IT şi 

inovaţie de top din România, 

unde oameni din întreaga lu-

me dezvoltă o comunitate in-

teligentă şi colaborativă.

Cu peste 1.500 de eveni-

mente culturale şi aproape 100 

de festivaluri găzduite anual, 

Cluj-Napoca este oraşul cu 

cea mai mare vitalitate cultu-

rală din România, alături de 

capitală. TIFF, UNTOLD sau 

Electric Castle sunt festivaluri 

relevante la scară continenta-

lă, care aduc sute de mii de 

turişti în Inima Transilvaniei.

Dezvoltarea continuă a in-

frastructurii sportive a trans-

format oraşul într-un centru 

al sportului, unde oportuni-

tatea de a participa la eve-

nimente sportive de înaltă 

calitate se contopeşte cu po-

sibilitatea de a practica sport 

în complexuri sportive de ul-

timă generaţie. Mai multe 

competiţii internaţionale des-

făşurate anual în Sala Poli-

valentă BTarena, Sports Fes-

tival şi Baza Sportivă Ghe-

orgheni au adus Cluj-Napo-

ca titlul de Oraş European al 

Sportului în 2018.

– Una dintre priorităţile 
dumneavoastră este ca mu-
nicipiul Cluj-Napoca să de-
vină un hub al inovaţiei în 
Europa Centrală şi de Est în 
cercetare, dezvoltare şi IT. 
Ce include planul dumnea-
voastră de acţiune pentru 
atingerea acestui obiectiv?

Ca un hub de inovaţie şi 

tehnologie, obiectivul pen-

tru Cluj-Napoca este îmbu-

nătăţirea calităţii vieţii cetă-

ţenilor, concentrându-ne pe 

cinci domenii principale: 

transportul şi mobilitatea; 

implicarea cetăţenilor; ener-

gie; infrastructură; acces la 

internet şi digitalizare. În 

prezent, peste 17.000 de per-

soane lucrează în sectorul IT 

local, iar oraşul găzduieşte 

peste 1.800 de companii IT.

Oraşul caută acum să ofe-

re industriei IT un impuls de 

creativitate pentru a ajuta la 

consolidarea inovaţiei şi dez-

voltarea de noi produse, cre-

ând Clusterul Transilvania In-

dustries Creative – primul din 

România –, care lucrează în 

parteneriat cu universităţile 

locale. Mai mult decât atât, 

oraşul nostru găzduieşte alte 

şapte clustere, în diverse do-

menii de activitate, care ur-

măresc să consolideze şi să 

aducă inovaţia în ecosisteme-

le economice. Scopul nostru 

este să schimbăm rezultatele 

companiilor care se concen-

trează în principal pe exter-

nalizarea şi optimizarea pro-

ceselor de la „fabricat la Cluj” 

la „inventat la Cluj”.

– În viitorul apropiat, mai 
mult de jumătate din locu-
rile de muncă din prezent 
vor fi  preluate de tehnolo-
gie. Ce include planul dum-
neavoastră de acţiune în a-
ceastă privinţă, mai multe 
investiţii în abilităţi şi edu-
caţie adecvate sau altceva?

Descriu Cluj-Napoca prin 

patru litere „T”: Talente, Teh-

nologie, Încredere (n.red. Trust, 

în limba engleză, în original) 

şi Toleranţă. Principalul nos-

tru avantaj competitiv este ta-

lentul, resursa umană valoroa-

să care este produsă de uni-

versităţile noastre. În contex-

tul celei de-a patra revoluţii in-

dustriale, care va avea loc, cel 

mai probabil, în jurul inteli-

genţei artifi ciale şi a tehnolo-

giilor precum Internet of 

Things, Blockchain sau Big Da-

ta, trebuie să fi m capabili să 

ne instruim talentele pentru a 

putea folosi aceste tehnologii 

pentru a îmbunătăţi calitatea 

vieţii comunităţii. Sarcina noas-

tră, ca municipalitate, este să 

facilităm învăţarea şi digitali-

zarea cetăţenilor, pentru ca 

aceştia să poată face faţă pro-

vocărilor viitorului.

Educaţia rămâne una din-

tre priorităţile noastre, fiind 

cea mai sigură investiţie pen-

tru viitorul copiilor noştri. 

Municipalitatea Cluj-Napo-

ca are o serie de politici ca-

re îmbunătăţesc procesul 

educaţional. Mai mult decât 

atât, în fiecare an, 20% din 

impozitele cetăţenilor noş-

tri sunt reinvestite în eco-

sistemul educaţional local. 

Nu cred că tehnologiile în 

evoluţie ne vor lua locurile 

de muncă. Tehnologia este 

de fapt un instrument, care 

ar trebui să crească calita-

tea vieţii de zi cu zi. Auto-

matizarea lucrărilor plictisi-

toare şi repetitive va face 

loc altor activităţi comple-

xe, mai iscusite, care vor fi 

efectuate de oameni.

Cluj-Napoca face paşii ne-

cesari pentru a putea antici-

pa provocările viitorului, unul 

dintre ei fi ind „Cluj Viitorul 

Muncii” (n.red. „Cluj Future 

of Work”, în limba engleză, 

în original). Oraşul nostru es-

te primul din Europa de est 

care benefi ciază de fi nanţa-

rea UIA (Urban Innovative Ac-

tion) pentru acest proiect, ca-

re îşi propune să studieze şi 

să testeze posibile soluţii pen-

tru locurile de muncă din vi-

itor, în special cele din secto-

rul cultural şi creativ.

– Spuneţi-ne despre alte 
acţiuni ale municipalităţii. 
Cum le fi nanţaţi?

Cluj-Napoca este primul 

oraş din România care a in-

trodus autobuze electrice în 

sistemul de transport public. 

Autobuzele, cumpărate prin 

fonduri europene şi elveţie-

ne de cooperare, alături de 

troleibuze şi tramvaie asigu-

ră ca o treime din fl ota de 

transport public să fi e elec-

trică în acest moment. Obiec-

tivul Primăriei este de a avea 

o fl otă de transport public 

complet electric până în 2026. 

Mai mult, municipalitatea 

acordă prioritate transportu-

lui public prin mai multe po-

litici şi stimulente precum: 

benzile de autobuz dedica-

te, facilităţile pentru elevi, 

studenţi şi vârstnici.

Bugetarea participativă es-

te un proces bazat pe demo-

craţia participativă, care îşi 

propune să adune idei şi ini-

ţiative ale comunităţii şi să le 

implementeze. Este un proces 

deschis, inclusiv şi transpa-

rent, care implică în mod di-

rect cetăţenii în prioritizarea 

cheltuielilor de la bugetul lo-

cal. Proiectul a început ca pi-

lot în 2013, vizând un cartier 

unic. În 2017, procesul de bu-

getare participativă a fost ex-

tins în întregul oraş şi trans-

format online, devenind pri-

mul buget participativ onli-

ne din România. De atunci, 

mai multe municipalităţi din 

România au folosit-o ca mo-

del de bună practică. Buge-

tarea participativă este fi nan-

ţată din bugetul local.

– Ce părere aveţi despre o 
platformă unifi cată pentru ora-
şele şi cetăţenii europeni al că-
rei scop principal să fi e o mai 
bună informare a cetăţenilor 
europeni despre ce se întâm-
plă în micile şi în marile mu-
nicipalităţi ale UE? Primarii, 
municipalităţile şi cetăţenii eu-
ropeni au nevoie de o astfel de 
platformă interactivă?

În contextul european ac-

tual, coeziunea este şi va fi  o 

prioritate. O astfel de platfor-

mă nu este doar o necesitate, 

ci un instrument de informa-

re a cetăţenilor din diferite re-

giuni europene despre ce fac 

şi dezvoltă alţi cetăţeni euro-

peni şi oraşe. O astfel de plat-

formă este un plus excelent 

atât pentru administraţii, cât 

şi pentru cetăţeni.

TheMayor.eu planifi că pri-

mele premii ofi ciale „Prima-

rul Europei”. Scopul principal 

al evenimentului este de a re-

cunoaşte activitatea semnifi -

cativă a autorităţilor locale şi 

de a promova şi susţine stra-

tegiile, proiectele şi ideile ora-

şelor care pot îmbunătăţi via-

ţa cetăţenilor. Credeţi că pri-

marii europeni au nevoie de 

o astfel de recunoaştere?

Recunoaşterea este întot-

deauna binevenită, oferă 

garanţii că munca depusă 

de administraţiile locale es-

te bine primită în comuni-

tate şi strategiile lor sunt 

considerate modele de bu-

ne practici internaţionale. 

Totuşi, nu cred că este doar 

activitatea primarilor, ci mai 

degrabă a tuturor actorilor 

implicaţi în dezvoltarea ora-

şului, care trebuie să obţi-

nă o recunoaştere.

În Cluj-Napoca, adminis-

traţia nu are cunoştinţe şi ex-

pertiză cu privire la fi ecare 

provocare cu care se poate 

confrunta oraşul, de aceea u-

niversităţile, societatea civi-

lă, sectorul privat şi ONG-uri-

le sunt extrem de importan-

te în modul în care este ges-

tionat oraşul. Prin urmare, 

deviza municipalităţii este 

„ECO nu EGO”, ceea ce în-

seamnă că oraşul, în ansam-

blu, ar trebui să funcţioneze 

ca ecosistem, mai degrabă 

decât ca primarul şi alte câ-

teva persoane să ia o decizie 

într-un mod egocentric.

Boc: „Descriu Cluj-Napoca prin patru litere «T»:
Talente, Tehnologie, Încredere (Trust) şi Toleranţă”
Primarul Emil Boc a vorbit într-un interviu pentru site-ul themayor.eu despre Cluj-Napoca, despre puterea 
economică a orașului, evenimentele organizate, facultăți, cercetare și multe altele.

„Vreau să avem o strategie coerentă, drept ţintă anul 2050. Toate marile oraşe aşa fac, dau ca exemplu Seul, care şi-a dublat populaţia 
în 30 de ani, având o strategie actualizată din 5 în 5 ani”, mărturisea Boc, în ianuarie.

Tehnologia 5G oferă conexiunea cu viitorul. Boc susține că „un oraș smart nu poate să reziste în viitor fără tehnologia 5G”.
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Faptul că este un adversar 

de neclintit al PSD, repre-

zentarea cu cinste a 

României în plan extern, 

lupta împotriva corupţiei 

şi convingerea că poate 

transforma România într-o 

ţară normală, în care totul 

să funcţioneze aşa cum tre-

buie – acestea sunt câteva 

dintre argumentele formu-

late de românii care au 

semnat pentru candidatura 

lui Klaus Iohannis.

PNL desfăşoară o amplă 

campanie de strângere de sem-

nături pentru preşedintele Kla-

us Iohannis, care candidează 

pentru un nou mandat la Co-

troceni. Obiectivul declarat al 

PNL este să strângă peste do-

uă milioane de semnături, cu 

mult peste cerinţa legală de 

200.000, semn clar că preşe-

dintele Klaus Iohannis are cea 

mai puternică susţinere dintre 

toţi candidaţii pentru Palatul 

Cotroceni. Vineri, 20 septem-

brie, Klaus Iohannis este aştep-

tat să-şi depună candidatura 

pentru un nou mandat de Pre-

şedinte al României la Biroul 

Electoral Central, unde va fi  în-

soţit de mai mulţi lideri şi sus-

ţinători din PNL.

Campania de strângere de 

semnături presupune dialogul 

voluntarilor PNL cu românii, 

liberalii explicând de ce candi-

dează şeful statului pentru un 

nou mandat. Voluntarii PNL au 

discutat cu cetăţenii şi au strâns 

mărturiile acestora, într-o radi-

ografi e a aşteptărilor lor. Ce 

cred cei care au semnat, dân-

du-şi acordul pentru ca preşe-

dintele Klaus Iohannis să obţi-

nă un nou mandat?

Lupta anticorupţie

Klaus Iohannis este văzut 

ca un adversar al politicienilor 

PSD care, prin legile votate în 

Parlament, au contribuit la eli-

brarea unor infractori. „Nepo-

tul meu a fost bruscat pe stra-

dă de nişte matahale eliberate 

din puşcărie. Am simţit atunci, 

pentru prima oară în viaţă, cum 

doare nedreptatea. Klaus Ioha-

nnis a fost vocea care a expri-

mat tot ceea ce am avut noi de 

spus, a fost acel politician ca-

re vorbea pentru mine, pentru 

noi. A fost şi rămâne preşedin-

tele meu!”, susţine Mircea Al-

dea, Deva, judeţul Hunedoara. 

„Preşedintele Klaus Iohannis a 

pus frână abuzurilor PSD în do-

meniul Justiţiei, folosind toate 

armele constituţionale. A refu-

zat să promulge legile ticăloa-

se ale PSD şi s-a adresat, în 

mod repetat, Curţii Constituţi-

onale”, motivează, Ion Preda, 

din Cluj-Napoca.

Românii sunt conştienţi că 

preşedintele Iohannis a fost un 

adversar efi cient al PSD, garan-

tând drepturile şi libertăţile fun-

damentale, precum şi promo-

varea unor legi juste. „A con-

vocat referendumul pe teme de 

justiţie, care a fost un bun pri-

lej pentru noi toţi să blocăm 

amnistia şi graţierea dar, mai 

mult, a fost o ocazie să se au-

dă şi vocea noastră, nu doar a 

hoţilor care se luptă cu un fan-

tezist <<stat paralalel>>”, 

argumentează Mirela Răduca-

nu, din Ploieşti.

„Vreau eliminarea pensiilor 

speciale pentru parlamentari, 

nu mai vreau penali şi corup-

ţie, vreau un parlament şi un 

guvern format din politicieni 

capabili să conducă o ţară, vreau 

să intrăm în Spaţiul Schengen, 

vreau salarii şi pensii ca în stră-

inătate , iar românii să se în-

toarcă în ţara lor, să găsească 

aici locuri bine plătite, impozi-

te mai mici pentru case şi tere-

nuri! Am semnat pentru Klaus 

Iohannis pentru că eu sunt con-

vins că asta vrea şi el”, susţi-

ne Nicolae Ifrim, din Sibiu.

A reprezentat 
România cu cinste

În alte cazuri, a cântărit pre-

staţia şefului statului în mate-

rie de politică externă. „Cine 

aţi vrea să răspundă, la Cotro-

ceni, telefonului Angelei Mer-

kel, spre exemplu? Sau la cel 

al lui Donald Trump? Şi în ce 

limbă să le răspundă, fi indcă 

există riscul ca „he-he” să nu 

însemne acelaşi lucru peste 

tot”, spune Constantin Mar-

cu, Iaşi. „Preşedintele Klaus 

Iohannis a fost primit de do-

uă ori de preşedintele SUA 

într-un singur mandat. De a-

semenea, summit-ul de la Si-

biu a fost un succes, iar şeful 

statului a păstrat o relaţie bu-

nă cu Uniunea Europeană, în 

timp ce PSD este considerat 

<<Ciuma roşie>> chiar şi 

de socialiştii europenei”, cre-

de Daniel Florea, din Oradea.

„Am văzut reportaje de toa-

te felurile despre Romania la 

televiziunile din Germania des-

pre corupţie, despre cum au 

fost eliberaţi puşcăriaşii, des-

pre cum au încercat unii să fa-

ca legi numai pentru ei. Când 

am văzut-o pe Angela Merkel 

coborând din maşină la Sibiu, 

când toţi ceilalţi lideri ai Euro-

pei apăreau salutând mulţimea 

într-un oraş din România atunci 

am înţeles că încă se mai poa-

te salva ceva. Ca încă, cineva, 

mai poate salva ceva. Klaus Io-

hannis a făcut atunci, fi e şi pen-

tru o zi , din România o ţară 

normală. Îl susţin fi indcă sper 

ca zilele de normalitate să se 

repete.”, spune Marius Dan, 

Munchen, Germania.

Blocarea „ţopăielii 
fi scale”

Pentru mulţi dintre români, 

şeful statului a pus stavilă risi-

pei economice a guvernărilor 

PSD. „A criticat dur <<ţopă-

iala fi scală>> şi a cerut abro-

garea ordonanţelor de urgenţă 

cu impact negativ pentru eco-

nomie, precum OUG 114 care 

duce la naţionalizarea Pilonu-

lui 2 de pensii, alungă investi-

torii din energie, telecomunica-

ţii şi sectorul bancar şi a dus la 

creşterea preţurilor pentru mul-

te produse şi servicii”, spune 

Ioana Teodorescu din Galaţi.

„Mi-a plăcut faptul că pre-

şedintele Klaus Iohannis a res-

pins mai multe propuneri ale 

PSD pentru ministere, persoa-

ne cu totul nepotrivite pentru 

posturile pe care doreau să le 

ocupe – fi e că vorbim de Lia 

Olguţa Vasilescu la Transpor-

turi, fi e că vorbim de Eugen 

Nicolicea la Justiţie”, explică 

Nicolae Prodan din Braşov.

Mulţi dintre cei care sem-

nează pentru Klaus Iohannis 

sunt întreprinzători particu-

lari, care invocă speranţa nor-

malităţii. „De 18 ani muncesc 

pentru a ţine pe picioare un 

magazin. Nu am dat nicioda-

tă un leu niciunui inspector 

de control, deşi înţelegeam 

toate apropourile. Am refuzat 

să duc plicuri, să dau cioco-

late sau sticle de whisky. Am 

spus că la un moment dat o 

să ajungem o ţară normală şi 

credeam că sunt singura care 

mai crede asta. Ma bucur că 

nu e aşa!”, a explicat Danie-

la Rotaru, Constanţa.

Unul din motivele invocate, 

este seriozitatea de care dă do-

vadă actualul preşedinte. „Am 

semnat pentru Klaus Johannis 

pentru că eu cred că este cel 

mai reprezentabil Preşedinte 

care l-a avut România de la ter-

minarea celui de-al Doilea Răz-

boi Mondial. Are reprezentan-

ţă, caracter, stofă şi ţinută dem-

nă de un Preşedinte. Poate fi  

un model pentru orice român, 

asta cred eu că înseamnă func-

ţia de preşedinte al unui stat”, 

afi rmă Ion Covaci, din Sibiu. 

Motivele pentru care românii semnează 
în număr mare pentru candidatura lui Iohannis

Un număr total de 116 pro-

iecte au fost aprobate, 

marţi, implementarea lor 

urmând să înceapă din 

luna octombrie.

„Este vorba de lucrări de in-

frastructură, drumuri locale, mo-

dernizări şi reabilitare străzi, 

şcoli şi grădiniţe, dar şi spitale, 

construcţia de reţea de distribu-

ţie şi alimentare cu gaze natu-

rale sau reţea de canalizare. Toa-

te proiectele aprobate au docu-

mentaţia completă. În perioada 

următoare se vor semna con-

tracte de fi nanţare pentru aces-

te proiecte, astfel încât din luna 

octombrie să înceapă implemen-

tarea lor”, a declarat prim-mi-

nistrul, marţi, în deschiderea şe-

dinţei de guvern.

Dăncilă a precizat că valoa-

rea totală a celor 116 proiecte 

de investiţii, care vor fi  derula-

te în toate regiunile, este de apro-

ximativ 2 miliarde de lei. „Aces-

ta este un prim pachet de pro-

iecte fi nanţate din Fondul de 

Dezvoltare şi Investiţii. Vom con-

tinua analiza pentru a fi  apro-

bate şi alte proiecte până la ni-

velul plafonului de contractare 

de 10 miliarde de lei pentru acest 

an”, a mai afi rmat premierul.

Primele proiecte finanţate 
prin Fondul de Dezvoltare 
şi Investiţii, aprobate
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Pentru majoritatea oameni-

lor contactul cu fl uturii este 

o experienţă rară. Îţi apar în 

faţa ochilor, îi priveşti cum 

se învârt în jur sau cum se 

aşează, într-o linişte depli-

nă, pe o frunză şi te bucuri 

de prezenţa lor până ce îşi 

vor lua din nou zborul către 

un nou tărâm necunoscut.

Timp de 3 săptămâni, Gră-

dina Botanică „Alexandru Bor-

za” este un nou tărâm plin de 

culoare şi exotism pentru di-

ferite specii de fl uturi amazo-

nieni şi autohtoni. Aripile ma-

ri şi culorile de o intensitate 

rară fac parte dintr-un tablou 

viu colorat în care poţi admi-

ra frumuseţea fl uturilor ce nu 

poate fi  reprodusă.

Atmosfera din mica expo-

ziţie e similară cu cea a unui 

climat tropical, aşadar vei sim-

ţi o altfel de căldură de cum 

vei intra în seră. Paşii pe care 

îi faci de cum intri trebuie fă-

cuţi cu atenţie, fi indcă curioşi 

fi ind, se vor aşeza nevrând pe 

botul papucului.

Numai dacă ne gândim la ci-

clul interesant de viaţă pe care-l 

au faţă de restul vieţuitoarelor, 

prin care trece pentru a deveni 

fl uture, în urma celor trei eta-

pe, care au câte un sistem ge-

netic diferit, vedem o minuna-

tă operă de artă educaţională.

Dacă fl uturii ar fi  conştienţi 

de frumuseţea lor, s-ar admi-

ra mai mult. 

Grădina Botanică, tărâmul
Zeci de specii de fluturi tropicali şi autohtoni vă vor încânta cu dansul

Morpho-ul albastru Menelaus este una din treizeci de specii de fl uturi 
din subfamilia Morphinae. Lăţimea sa de aripă este de aproximativ 12 
cm, iar înaintarea dorsală şi spatele sunt de un albastru strălucitor, 
iridescent, cu negru, în timp ce suprafeţele ventrale sunt maro.

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

Cea de-a treia ediţie 

a Festivalului stradal 

WonderPuck a reunit

la fi nalul săptămânii 

trecute un total de peste 

27.000 de spectatori 

în cele trei locaţii ale eve-

nimentului: Piaţa Unirii, 

Piaţa Muzeului şi curtea 

Castelului Bánffy 

de la Bonţida.

Personaje fantastice au pus 

stăpânire timp de trei zile pe 

străzile din centrul Clujului şi 

curtea castelului din Bonţida. 

Copii, părinţi, turişti şi trecă-

tori şi-au făcut mii de fotogra-

fi i cu dragonul violet, cu Puck, 

ţestoasa uriaşă sau statuile 

din materiale reciclabile din 

Piaţa Unirii, s-au bucurat de 

momente interactive cu artiş-

tii şi au urmărit cu sufl etul la 

gură acrobaţiile pe bicicletă 

ale italienilor de la Duo Kaos.

Cele două pieţe au devenit 

neîncăpătoare în timpul spec-

tacolelor de pe cele patru sce-

ne din Cluj-Napoca şi s-au 

transformat în decoruri de 

basm în timpul spectacolului 

cu foc al Companiei de Tea-

tru de Animaţie şi Evenimen-

te „Mag” din Bucureşti şi al 

show-ului fantastic al Com-

paniei Close-Act din Olanda. 

Cele două pieţe au fost conec-

tate prin spectacole itineran-

te, precum „Plimbăreţul Erra-

bundo Pelele (susţinut de Com-

pania Titeres Eranntes din 

Spania) sau „Circul pe roţi” 

(al artiştilor de la Mikropódium 

din Ungaria).

Au fost prezentate specta-

cole de teatru, stand-up co-

medy, show-uri de foc, con-

certe, acrobaţii, baloane şi ma-

gie.Copiii şi adulţi s-au bucu-

rat până seara târziu de ateli-

ere de confecţionat măşti, sem-

ne de carte, origami, cărţi zbu-

rătoare, olărit, păpuşărie la pa-

ravan, de nutriţie sănătoasă, 

face painting sau jonglerie.

Copiii inimoşi au renunţat 
la premiile câştigate

O noutate în acest an a fost 

vernisarea în locaţii a unor ex-

poziţii de artă. În Piaţa Unirii 

a fost prezent Florin Marc, cre-

atorul ţestoasei uriaşe şi al ce-

lebrului dragon, în Piaţa Mu-

zeului, Oana Pop a expus foto-

grafi i într-un dialog cu Lavinia 

Anca Pop, creatoarea păpuşi-

lor enigmatice plasate minunat 

în ferestrele din piaţă, totul sub 

privirile iscoditoare ale ochilor 

supradimensionaţi creaţi de ar-

tista Elena Ilaş. Măştile artistei 

Kalló Angéla, expuse la Caste-

lului Bánffy sunt fotomontaje 

realizate din imagini documen-

tare ale castelului surprinse în 

ultimul sfert de veac.

Zeci de copii s-au bucurat de 

premiile celor două tombole or-

ganizate în cadrul festivalului. 

Un moment deosebit, plin de 

emoţie, o adevărată lecţie de so-

lidaritate oferită de copii a avut 

loc în timpul extragerilor câşti-

gătorilor de la Bonţida, constând 

în cinci calculatoare. Unul din-

tre micii câştigători a renunţat 

la premiul câştigat, motivând 

că şi fratele său a câştigat unul, 

iar un altul a făcut acelaşi gest 

pentru că avea deja acasă un 

calculator. Pentru ambele cal-

culatoare s-au mai extras alte 

bilete din urnă. La tombola din 

Piaţa Unirii au fost oferite pre-

mii cum ar fi  ghiozdane, un se-

jur pe litoralul bulgăresc sau o 

călătorie Cluj-Istanbul, ambele 

pentru întreaga familie.

27.000 de spectatori 
la WonderPuck 2019
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O bogată istorie viticolă, 

atestată de peste 800 

de ani, este reînviată 

şi adusă în prim plan 

la Weinfest, eveniment 

cultural ce se va desfăşu-

ra la Mediaş, în perioada 

20-22 septembrie, pentru 

al doilea an consecutiv.

Trei asociaţii neguvernamen-

tale, în parteneriat cu autorităţi-

le locale şi regionale, sub egida 

Regiunii Gastronomice Europe-

ne Sibiu 2019, readuc în atenţie, 

prin această manifestare, Vechea 

Metropolă de Vin a Transilvani-

ei, aşa cum era numit, în urmă 

cu secole, Mediaşul.

Turrepitz coboară din turn

Pentru a doua oară, Piaţa 

Regele Ferdinand I din Vechea 

Metropolă de Vin a Transilva-

niei se transformă, între 20 şi 

22 septembrie, într-un spaţiu 

al degustărilor de vin şi al sa-

vurării preparatelor culinare 

specifi ce, pe fundalul unor con-

certe de muzică bună.

Gazda evenimentului va fi  

Turrepitz, paznicul cetăţii Me-

diaş, care în acest an va coborî 

timp de trei zile din turn pen-

tru a fi  alături de participanţi.

Weinfest este organizat de 

Asociaţia Culturală Pusteblu-

me Mediaş, Asociaţia Ardea-

lul Mediaş şi Asociaţia Locu-

lui Natal, în parteneriat cu Pri-

măria municipiului Mediaş şi 

sub egida Consorţiului Sibiu 

Regiune Gastronomică Euro-

peană, sponsor principal fi ind 

compania Romgaz Mediaş.

Vin, gastronomie 
şi concerte

La eveniment şi-au anun-

ţat participarea 23 de crame, 

din ţară şi din Republica Mol-

dova, aranjate în 15 căsuţe 

şi un punct inedit de atrac-

ţie, Cămara Boierului. Cei in-

teresaţi vor putea achiziţio-

na taloane valorice, pe baza 

cărora vor putea degusta de 

10 ori câte 15 ml. Degusta-

rea şi achiziţionarea de vi-

nuri la sticlă sunt accesibile 

oricărui doritor, în limita sto-

cului disponibil.

Chefi de renume vor gă-

ti live specialităţi culinare, 

aşa cum stă bine lângă un 

pahar de vin. Chef Marius 

Rafa şi chef Radu Zărnescu 

împreună cu echipa Mas-

ters of Flames vor pregăti 

preparate gastronomice de 

excepţie. Din meniu nu va 

lipsi nici de această dată 

sturionul care anul trecut a 

făcut furori, ne asigură or-

ganizatorii.

Masterclass-uri de vin de 

nivel internaţional, expozi-

ţii cu tematică specifică, mu-

zica ambientală şi formaţii 

precum Proconsul, Mircea 

Baniciu & Band, Walter Ghi-

colescu, JazzyBit sau Ama-

lia Gaiţă vor încânta simţu-

rile celor care vor onora eve-

nimentul cu prezenţa lor.

Emblemă locală

Nu întâmplător, sigla mu-

nicipiului Mediaş include 

imaginea a trei struguri în-

că din 1549. Aflat încă din 

1206 în mijlocul Ţării Vinu-

lui, Mediaşul este oraşul ca-

re, între anii 1500 şi 1800, 

impozitele se stabileau în 

funcţie de preţul unei găleţi 

de vin, iar preţurile produ-

selor în funcţie de preţul u-

nei găleţi de must. În anul 

1876, devenise sediul pri-

mei şcoli de vin şi pomicul-

tură din zonă, având, în 78 

de localităţi, peste 6.700 de 

hectare de plantaţii de vi-

ţă-de-vie, din totalul celor 

10.600 hectare din întreaga 

Transilvanie.

Capitala viticulturii
De asemenea, la Mediaş 

au avut sediul, începând cu 

anul 1864, „Compania de 

Export de vin a Transilvani-

ei“, „Asociaţia viticolă să-

sească din Transilvania“, 

„Asociaţia de vânzare a vi-

nului din Transilvania We-

ingau“, „Asociaţia Centrală 

a Cramelor“ şi „Asociaţia 

Sindicatelor Producătorilor 

de vin din Transilvania“.

Legendarii viticultori 
Caspari şi Ambrosi

Începând cu anul 1863, 

filoxera a început să pusti-

ască podgoriile din Europa. 

În anul 1889, insecta a ajuns 

să afecteze şi podgoriile din 

zona Târnava Mică. Abia în 

1902, problema şi-a găsit re-

zolvare prin altoirea viţelor 

de vie hibride americane, 

soluţie preluată şi de speci-

aliştii din zona Mediaş şi 

dezvoltată la nivel de indus-

trie, cu vagoane care plecau 

din Mediaş spre întreaga Eu-

ropă. Cu ajutorul oamenilor 

ca Friedrich Caspari, Micha-

el Ambrosi sr., Michael Am-

brosi şi, mai târziu, Alfred 

Ambrosi, care au pus umă-

rul la dezvoltarea domeniu-

lui, s-au înfiinţat culturi vas-

te de viţă de vie altoită.

FESTIVAL. TURREPITZ – PAZNICUL CETĂŢII – TE CHEAMĂ ÎN VECHEA METROPOLĂ DE VIN A TRANSILVANIEI

Weinfest Mediaş 2019
Poșta Română, prin contribuţia Federaţiei Filatelice Române, 
Asociaţiei Filateliștilor din judeţul Sibiu și la iniţiativa lui Liviu 
Pintican – un cunoscut fi latelist de la Mediaș, va ștampila toa-
te trimiterile din data de 20 septembrie de la Ofi ciul Poștal nr. 
1 din Mediaș cu o ștampilă cu grafi că dedicată evenimentului 
Weinfest Mediaș 2019. Pentru a marca acest moment, sunt 
pregătite și trei vederi inspirate din tradiţia vinicolă a orașului.

Trei vederi și o ștampilă specială

fluturilor exotici
aripilor catifelate

Junonia coenia, cunosct ca şi buckeye, este un fl utere din familia Nimfalidelor. 
Locuieşte într-o mare varietate de peisaje deschise şi însorite, incluzând 
câmpuri vechi, margini de drum, grădini, parcuri şi savane de pin.

luturele bufniță sunt cunoscuți pentru ochii lor uriași, care seamănă 
cu ochii unei bufnițe. Se găsesc în pădurile tropicale și în pădurile secundare 
din Mexic, America de Sud și Centrală. 

Fluturele parcurge o metamorfoză completă, în patru stadii, de la ou la adult 
(ouă de fl uture). 

Graphium este un fl uture tropical, în mare parte, cunoscut sub numele 
de doamnă. Culoarea lor este variabilă în funcție de habitatul 
pe care îl frecventează, de la pădure tropicală la savană. 

Siproeta stelenes sau malachite este un fl uture neotropical. Aripile lui sunt 
mari, negre și galben-verzui strălucitoare. Este numit după numele 
mineralului, și anume malachit, care are o culoare similară cu verdele 
strălucitor de pe aripile fl uturelui.
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Liderii PSD Cluj au făcut 

apel către Consiliul 

Judeţean pentru a acorda 

sprijin în vederea realiză-

rii lucărilor de marcare şi 

întreţinere a parcării 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj.

Grupul consilierilor jude-

ţeni social-democraţi solicită 

întreţinerea şi reabilitarea su-

prafeţei carosabile a parcării 

Aeroportului, respectiv refa-

cerea marcajelor şi montarea 

de indicatoare rutiere. În ul-

timii ani, dezvoltarea Aero-

portului Internaţional „Avram 

lancu” Cluj a fost foarte im-

portantă atât pentru Cluj, cât 

şi pentru toată zona de 

nord-vest a ţării, susţin lide-

rii PSD Cluj.

„În contextul creşterii tra-

fi cului de pasageri şi impli-

cit a numărului autovehico-

lelor care circulă şi utilizea-

ză parcarea din incinta Ae-

roportului Internaţional 

«Avram lancu» Cluj R.A, a-

vând în vedere şi parcarea 

autovehiculelor pe căile de 

circulaţie sau în alte spaţii 

neamenajate şi nemarcate, 

zilnic parcarea pentru auto-

vehicole este foarte aglome-

rată, subdimensionată în ra-

port cu numărul de autove-

hicole care parchează şi tran-

zitează în incinta”, se arată 

într-un mesaj al social-de-

mocraţilor clujeni.

Mai mult decât atât, aver-

tizează preşedintele PSD Cluj, 

Horia Nasra, având în vede-

re că angajaţii instituţiei nu 

reuşesc să mai parcheze în 

incinta Aeroportului, date fi -

ind numeroasele autovehi-

cule care staţionează şi tran-

zitează în parcare, în mod 

normal trebuie respectat con-

tractul de concesiune lucrări 

publice nr. 29/17.08.2010, în 

care este prevăzut ca socie-

tatea care a concesionat par-

carea să pună la dispoziţia 

Aeroportului un număr de 

173 locuri de parcare, cu ti-

tlu gratuit pentru angajaţii 

şi delegaţii Aeroportului.

De asemenea, grupul con-

silierilor judeţeni social-de-

mocraţi solicită executivului 

Consiliului Judeţean Cluj să 

ia act şi să dispună măsuri 

imediate cu privire la recla-

maţiile pasagerilor şi solicită-

rile Aeroportului cu privire la 

acordarea sprijinului CJ Cluj, 

în calitate de proprietar al par-

cării, în scopul asigurării con-

diţiilor corespunzătoare pen-

tru desfăşurarea şi fl uidiza-

rea trafi cului de autovehicu-

le şi pentru menţinerea cerin-

ţelor de calitate fundamenta-

le prevăzute de legislaţia în 

vigoare, referitor la luarea mă-

surilor necesare pentru între-

ţinerea parcării auto şi pen-

tru execuţia lucrărilor de re-

paraţii ale suprafeţei carosa-

bile a parcării, refacerea mar-

cajelor şi montarea de indi-

catoare rutiere conform con-

tractului de concesiune.

PSD Cluj cere sprijinul Consiliului Judeţean 
pentru refacerea parcării Aeroportului

Numărul tinerilor români 

care călătoresc peste hota-

re a crescut anul acesta 

de cinci ori faţă de 2018, 

aproape jumătate dintre 

aceştia călătorind în afară 

ţării cel puţin o dată 

în 2019, conform unui 

studiu realizat de Revolut.

Studiul a analizat obice-

iurile de cheltuire şi călăto-

rie ale europenilor din gene-

raţia Millennials, pornind de 

la propria bază de date, ce 

cuprinde 7 milioane de uti-

lizatori în Europa, dintre ca-

re peste 600.000 sunt români. 

Conform cifrelor obţinute, 

dintre toate ţările analizate, 

România înregistrează, anul 

acesta, cea mai mare creşte-

re a numărului de tineri ca-

re călătoresc în străinătate. 

Astfel, dacă în 2018 doar 

9,41% dintre aceştia au că-

lătorit peste hotare, în 2019, 

procentul a ajuns la 47,5%, 

semnifi cativ mai mare faţă 

de alte ţări europene.

Un număr mai mare de 

tineri ce au călătorit în stră-

inătate a fost înregistrat anul 

acesta doar de Bulgaria, re-

spectiv 55,29%. Printre des-

tinaţiile de concediu cele mai 

populare în rândul români-

lor se numără Bulgaria, Ma-

rea Britanie, Ungaria, Gre-

cia şi Italia. Deşi mulţi din-

tre români optează pentru 

plajele din Bulgaria în tim-

pul vacanţei de vară, bulga-

rii aleg preponderent ca des-

tinaţii turistice Grecia şi Ita-

lia, în timp ce ungurii pre-

feră să se relaxeze în Aus-

tria, Croaţia şi Italia.

Cu toate că preferinţele 

pentru o destinaţie anume 

nu s-au schimbat semnifi ca-

tiv faţă de anul trecut, în 

2019, românii au plătit mai 

mult pentru un sejur, respec-

tiv o medie de 827 euro, fa-

ţă de 700 euro cât au chel-

tuit în 2018. În ceea ce pri-

veşte alte cheltuieli din pe-

rioada vacanţei, un român 

cheltuie în medie 363 euro 

în afara pachetului turistic 

achiziţionat, faţă de 288 eu-

ro cât cheltuie bulgarii şi 316 

euro, în cazul ungurilor. În 

timp ce europeni precum bri-

tanicii, francezii, spaniolii 

sau chiar vecinii bulgari au 

redus cheltuielile zilnice în 

vacanţa din 2019, tinerii ro-

mâni şi-au permis fi nanciar 

mai mult anul acesta. Ast-

fel, ei au cheltuit, în medie, 

47,65 euro zilnic, faţă de 

41,60 euro, în 2018.

Conform datelor, cele mai 

mari sume sunt cheltuite în 

Maldive, cu o medie de 463 

euro zilnic. De altfel, Mal-

dive, Emiratele Arabe Uni-

te şi Bahamas s-au dovedit 

a fi cele mai scumpe desti-

naţii pentru majoritatea eu-

ropenilor, turiştii cheltuind 

acolo sute de euro zilnic 

pentru vacanţe luxoase. La 

polul opus se află Irlanda, 

unde românii plătesc zilnic 

în medie doar 30 euro sau 

Polonia şi Estonia, unde 

cheltuielile zilnice sunt de 

aproximativ 25 euro.

Şi anul acesta, cei mai mul-

ţi români au ales pachete all-in-

clusive, o opţiune care acope-

ră toate costurile de cazare şi 

masă în vacanţă. Cei care au 

ales să ia masa în oraş, au 

plătit cu cardul 117 euro pe 

perioada vacanţei, sumă ase-

mănătoare cu cele cheltuite 

de bulgari şi de unguri, re-

spectiv 118 euro şi 112 euro.

Aproape jumătate dintre tineri 
au călătorit în străinătate 
cel puţin o dată anul acesta

Numărul tinerilor români care călătoresc peste hotare a crescut anul acesta de cinci ori faţă de 2018
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea SALINA TURDA SA situată în Turda, str. Aleea Durgăului nr.7, jud. Cluj, scoate 
la concurs următorul post la punctul de lucru Complex Balnear POTAISSA, situat în Turda, 
str. Republicii, nr. 6A, jud. Cluj:

KINETOTERAPEUT
Cerinţele postului:

-  Absolvent de studii superioare de specialitate.

- Atestat de liberă practică.

- Orientare către pacient, excelente abilităţi de comunicare și relaţionare interpersonală.

-Interes profesional.

-Atitudine pozitivă și conciliantă în relaţiile cu pacienţii și colegii.

-Deschidere spre a progresa profesional prin asimilarea de noi cunoștinţe.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie la urmă-
toarea adresă de e-mail offi ce@salinaturda.eu

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a cărui dată va fi  stabilită de comun 
acord cu aceștia.

Toate candidaturile vor fi  analizate cu obiectivitate și în deplină confi denţialitate.
Nu vor fi  luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale soli-

citate în specifi caţiile postului.
Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 – interior Resurse Umane.

Piaţa auto din România 

a consemnat o creştere rela-

tiv solidă după primele opt 

luni din anul curent com-

parativ cu perioada simila-

ră din anul trecut, chiar 

dacă ritmul s-a mai tempe-

rat, potrivit datelor 

Asociaţiei Producătorilor 

şi Importatorilor

de Autoturisme.

„După primele opt luni din 

2019, se înregistrează o creşte-

re generală de 9,0% compara-

tiv cu aceeaşi perioadă din 2018. 

În acest context, este de reţinut 

faptul că, spre deosebire de ma-

joritatea Statelor Membre UE, 

România înregistrează o creşte-

re continuă a pieţei în ultimele 

12 luni”, precizează sursa cita-

tă. În luna august, piaţa auto 

din România a consemnat un 

avans de 4,5% comparativ cu 

luna similară a anului anterior.

Din cele 129.759 unităţi co-

mercializate în primele opt luni, 

110.998 sunt autoturisme care, 

pe ansamblului perioadei, înre-

gistrează o creştere de 10,6%, 

şi 18.761 vehicule comerciale, 

acestea având o creştere de doar 

0,1%. Top-ul pe mărci (autotu-

risme + autovehicule comerci-

ale) este condus de către Dacia, 

cu 34.419 unităţi, urmată de că-

tre Volkswagen, cu 11.435 uni-

tăţi şi Renault 11.012 unităţi.

Dacia, cu 32.621 unităţi, 

conduce topul la categoria au-

toturisme (29,4% cotă de pia-

ţă, realizată pe volum în creş-

tere cu 6,1% faţă de 2018), iar 

Ford (2.522 unităţi) pe cel de 

la vehicule comerciale uşoare. 

Dacia este urmată de Volkswa-

gen, cu 10.022 unităţi (9% co-

tă de piaţă şi un volum în scă-

dere cu 4,3% faţă de 2018), 

Renault 9.652 unităţi (8,7% 

din total piaţă şi un volum în 

creştere cu 29,2%), Skoda 

9.190 unităţi (8,3% cotă de 

piaţă şi un volum mai mare 

cu 2,7%) şi Ford 7.650 unităţi 

(6,9% cotă de piaţă şi un vo-

lum în creştere cu 23,4%).

Pe modele, cu cele 13.360 

unităţi vândute, Dacia Logan 

este cel mai bine vândut mo-

del în primele opt luni din 

2019, urmat de Dacia Duster 

cu 7.610 unităţi, Dacia Sande-

ro 6.888 unităţi, Renault Clio 

4.242 unităţi şi Skoda Octa-

via 3.342 unităţi.

În funcţie de tipul de com-

bustibil al achiziţiilor de auto-

turisme, în luna august, atât 

autoturismele cu motoare pe 

benzină cât şi cele diesel au 

cedat procente celor cu com-

bustibili alternativi. Cu toate 

acestea, după 8 luni, autotu-

rismele pe benzină continuă 

să deţină un procent de 71,1% 

din total, semnifi cativ mai ma-

re comparativ cu ponderea pe 

care o aveau în aceeaşi peri-

oadă din 2018 (59,4%).

Numărul maşinilor electrice 
şi hibride, în creştere

Autoturismele „verzi” (elec-

trice şi hibride) au consemnat, 

în luna august, o cotă de 5,4% 

din total, superioară celei din 

luna precedentă. Pe ansamblul 

celor 8 luni din 2019, această 

categorie de autoturisme înre-

gistrează o creştere semnifi ca-

tivă de volum (4.166 faţă de 

doar 2.603 în 2018), fapt ce fa-

ce ca ponderea sa în ansam-

blul pieţei să fi e una să fi e una 

semnifi cativ mai mare celei 

din anul trecut (3,8% în 2019 

faţă de doar 2,6% în 2018).

„Pe subcategorii, consem-

năm o creştere de 129,5% (2,3 

ori) la autoturismele full elec-

trice şi o scădere de 11,% la ce-

le plug-in. Pe de altă parte, au-

toturismele hibride înregistrea-

ză o creştere de 54,6%. În acest 

context, trebuie remarcată şi în 

acest an evoluţia foarte bună a 

Programului Rabla Plus, numă-

rul persoanelor fi zice care au 

achiziţionat o maşină electrică 

(full sau plug-in) fi ind de cca. 

3 ori mai mare decât cel con-

semnat la sfârşitul lunii august 

a anului trecut. Un alt aspect 

important de semnalat este fap-

tul ca în primele 8 luni ale aces-

tui an au fost achiziţionate mai 

multe autoturisme cu încărcare 

electrică decât în întreg anul tre-

cut (8 luni 2019 â 1.064 unităţi 

vs. 12 luni 2018 â 987)”, se mai 

arată în comunicat.

În aceste condiţii, Asociaţia 

arată că, din raţiuni de mediu, 

trebuie să continue, şi în anii 

viitori, Programul Rabla (exem-

plu 2020-2025), dar cu un bu-

get în creştere, în concordanţă 

cu cererea tot mai ridicată de 

autovehicule „verzi”, dar şi cu 

ţintele în domeniu stabilite pen-

tru România în Directiva UE nr. 

1161/2019 (achiziţiile publice 

de autovehicule cu emisii zero 

sau scăzute trebuie să ajungă 

la o pondere minimă de 18,7% 

în perioada de referinţă august 

2021 – dec.2025).

În funcţie de ţara de prove-

nienţă a autoturismelor, situa-

ţia după 8 luni din 2019 se pre-

zintă astfel: România, o ponde-

re de 29,5%, Germania 18,2%, 

Cehia 10,7%, Turcia 9,6% şi 

Spania 8,7%. În acest context, 

comparativ cu perioada simila-

ră din 2018, vânzările de auto-

turisme din producţia autohto-

nă au crescut cu 9,5%, iar cele 

din import cu 11,1%. În ceea ce 

priveşte autoturismele rulate (în 

marea lor majoritate nefi scali-

zate), în primele opt luni ale 

anului 2019 au fost înmatricu-

late 293.507 unităţi, cu 6% mai 

puţine decât în 2018.

Dacia, preferată
de româ ni.
Maş inile electrice,
tot mai multe.

La data de 12 august 

2019, Guvernul României 

a adoptat Ordonanţa nr. 

11 pentru modifi carea 

şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile 

publice. Noile reglemen-

tări urmează a intra 

în vigoare la data 

de 12 octombrie 2019.

Spre deosebire de cadrul le-

gal anterior, care viza exclusiv 

folosirea telefonului mobil, prin 

noile reglementări a fost inter-

zisă ţinerea în mână sau folo-

sirea cu mâinile în orice mod 

atât a telefonului mobil, cât şi 

a oricărui dispozitiv mobil pre-

văzut cu funcţia de înregistra-

re ori redare text, foto sau vi-

deo, de către conducător, în 

timpul conducerii vehiculului 

afl at în mişcare.

Nerespectarea acestei norme 

constituie contravenţie şi este 

sancţionată cu amenda prevă-

zută în clasa a III-a de sancţi-

uni, de la 6 la 8 puncte-amen-

dă (în prezent de la 870 de lei 

la 1.160 de lei), şi cu aplicarea 

sancţiunii complementare de 4 

puncte de penalizare.

În ceea ce priveşte neres-

pectarea normei de interdicţie 

de către conducătorul vehicu-

lului pentru care nu este pre-

văzută obligativitatea deţinerii 

permisului de conducere, con-

travenţia este sancţionată cu 

amenda prevăzută în clasa a I-

II-a de sancţiuni, de la 6 la 8 

puncte-amendă (în prezent de 

la 870 de lei la 1.160 de lei).

Un alt aspect de noutate îl 

constituie sancţionarea unei 

forme agravante de săvârşire 

a contravenţiei privind utili-

zarea telefonului mobil sau a 

oricărui dispozitiv mobil pre-

văzut cu funcţia de înregistra-

re ori redare text, foto sau vi-

deo de către conducătorul de 

autovehicul, tractor agricol 

sau forestier ori tramvai.

Astfel, ţinerea în mână sau 

folosirea cu mâinile în orice 

mod, în timpul conducerii pe 

drumurile publice a unui au-

tovehicul, tractor agricol sau 

forestier ori tramvai afl ate în 

mişcare, a telefonului mobil 

sau a oricărui dispozitiv mo-

bil prevăzut cu funcţia de în-

registrare ori redare text, foto 

sau video, concomitent cu în-

călcarea unei reguli pentru cir-

culaţia vehiculelor, constituie 

contravenţie şi se sancţionea-

ză cu amenda prevăzută în 

clasa a II-a de sancţiuni, de la 

4 la 5 puncte-amendă (de la 

580 de lei, la 725 de lei), şi cu 

aplicarea sancţiunii comple-

mentare a suspendării exerci-

tării dreptului de a conduce 

pentru 30 de zile.

Cu titlu de exemplu, intră 

sub incidenţa acestor sancţi-

uni, ţinerea în mână sau folo-

sirea cu mâinile în orice mod, 

în timpul conducerii pe drumu-

rile publice a telefonului mobil 

sau a oricărui dispozitiv mobil 

prevăzut cu funcţia de înregis-

trare ori redare text, foto sau 

video, concomitent cu:

– depăşirea cu 10-20 km/h 

a vitezei maxime admise pe 

sectorul de drum respectiv pen-

tru categoria din care face par-

te autovehiculul condus, con-

statată, potrivit legii, cu mij-

loace tehnice omologate şi ve-

rifi cate metrologic;

– circulaţia pe un sector 

de drum pe care accesul es-

te interzis;

– nerespectarea obligaţiei de 

a folosi luminile de întâlnire şi 

pe timpul zilei ori a luminilor 

pentru circulaţia diurnă, pe au-

tostrăzi, drumuri expres şi pe 

drumuri naţionale europene (E);

– depăşirea cu 21-30 km/h 

a vitezei maxime admise pe 

sectorul de drum respectiv 

pentru categoria din care fa-

ce parte autovehiculul con-

dus, constatată, potrivit legii, 

cu mijloace tehnice omologa-

te şi verifi cate metrologic;

– nerespectarea regulilor pri-

vind manevra de întoarcere, 

mersul înapoi, schimbarea ben-

zii de circulaţie sau a direcţiei 

de mers, dacă prin aceasta s-a 

produs un accident din care au 

rezultat avarierea unui vehicul 

sau alte pagube materiale;

– nepăstrarea unei distan-

ţe corespunzătoare faţă de ve-

hiculul care îl precedă, dacă 

prin aceasta s-a produs un ac-

cident din care au rezultat 

avarierea unui vehicul sau al-

te pagube materiale;

– pătrunderea într-o intersec-

ţie atunci când circulaţia în in-

teriorul acesteia este blocată;

– neacordarea priorităţii de 

trecere pietonilor angajaţi în 

traversarea regulamentară a 

drumului public prin locurile 

special amenajate şi semnali-

zate, afl aţi pe sensul de de-

plasare a autovehiculului, trac-

torului agricol sau forestier 

ori tramvaiului;

– nerespectarea regulilor 

privind depăşirea;

– depăşirea cu 31-40 km/h 

a vitezei maxime admise pe 

sectorul de drum respectiv 

pentru categoria din care fa-

ce parte autovehiculul con-

dus, constatată, potrivit legii, 

cu mijloace tehnice omologa-

te şi verifi cate metrologic;

– circulaţia pe sens opus, 

cu excepţia cazurilor în care 

se efectuează regulamentar 

manevra de depăşire;

– depăşirea cu 41-50 km/h 

a vitezei maxime admise pe 

sectorul de drum respectiv 

pentru categoria din care fa-

ce parte autovehiculul con-

dus, constatată, potrivit legii, 

cu mijloace tehnice omologa-

te şi verifi cate metrologic;

– neoprirea la trecerea la 

nivel cu calea ferată când ba-

rierele sau semibarierele sunt 

coborâte ori în curs de cobo-

râre sau când semnalele cu 

lumini roşii şi/sau sonore sunt 

în funcţiune;

– depăşirea cu mai mult de 

50 km/h a vitezei maxime ad-

mise pe sectorul de drum re-

spectiv şi pentru categoria din 

care face parte autovehiculul 

condus, constatată, potrivit le-

gii, cu mijloace tehnice omolo-

gate şi verifi cate metrologic.

Adio live-uri şi apeluri 
la volan! Din octombrie, 
telefonul te lasă fără permis
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, în 
Florești, str. Stejarului, decomandat, 
parter înalt, balcon, fi nisat, mobilat, 
parcare, zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! Infor-
maţii la tel. 0723-005123.

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

¤ PF vând apartament 3 ca-
mere pe Calea Turzii, 79 mp 
utili, decomandat, mobilat, 
utilat, ideal pentru locuinţă în-
chiriere, investiţie. Apartamen-
tul este compus din 2 camere, 
1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 
balcoane, 2 spaţii de depozita-
re, loc de parcare cu CF. Pret 
119.900 Euro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădi-
nă cu pomi fructiferi, la 50 km 
de Cluj-Napoca. Pentru infor-
mașii sunași la tel. 
0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

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

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în 
suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, 150 m de toate 
utilităţile, suprafaţă plană, mult 

sub preţul pieţei. Informaţii și de-
talii suplimentare la telefon 
0746-402720. (3.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Vând teren Mărișel 12200 
mp.intravilan,zona de case. 
Carte funciară,curent 
electric,apa.front 90 m la dru-
mul principal. Pret 4 euro 
mp.Telefon:0752371454

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-

cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, confort, mobilat, apa-
ratură electrocasnică, C.T., bloc 
izolat termic, cart. Grigorescu, 
str. Donath nr. 18, preţ 330 eu-
ro. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (7.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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camere, cart. Mănăștur, zona 
Piaţa Flora, decomandat, conto-
rizat, mobilat, cu C.T., foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, 
52, disponibil din 01.09.2019, 
preţul pieţei + garanţie. Rog 
oferte serioase. Informaţii la tel. 
0741-028813. (7.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 400 euro. Petnru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ MONTEZ, REPAR, MODIFIC, RE-
GLEZ ORICE TERMOPAN și PLASE. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0722-801595. (10.30)

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.11)

¤ 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 aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, puţin folosite. Preţ accesibil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (5.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (5.14)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie și 2 fotolii, 
abele în stare foarte bună, preţ 
negociabil. Relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (7.7)

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

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

Angajăm

INGINER 
ELECTROMECANIC 
SAU TEHNICIAN.

Asteptăm C.V. la micro@

microcomputer.ro.

Detalii la: 0726-392686. 

(5.14*)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (7.7)

¤ Vând dulap cu două uși, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (7.7)

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

MATRIMONIALE

¤ Dacă mai crezi în valorile 
prieteniei, în comunicare și 
bun simț, ai între 49-55 de 
ani, peste 180, scrie-mi pe e-
mail: dana_is66@yahoo.
com sau tel. 0756-751818. 
(1.5)

MEDITAŢII

¤ Meditaţii la matematică clase-
le VII-XI-XII, testare computeri-
zată, metoda psichopedagocică 
tehnică MNEMO, individual sau 
în grup. Contact pe adresa 
profesore.y@yahoo.com. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând cuverturi ţesute din lâ-
nă, preţ 100 RON/buc. Inf. la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

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

¤ Vând scaun masaj, nou, por-
tabil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0745-782061. (7.14)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine, miere și polen. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0722-515094. (7.14)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0745-265436.

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

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
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare 
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

MICA PUBLICITATE: 

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA MĂRGĂU, 
strada Principală, nr. 204, tel:0371138035/Fax: 0372002986, 
ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea 
lucrărilor de înfi ințare rețea de alimentare cu apă în localitățile 
Bociu și Buteni, din comuna  Mărgău, județul Cluj.

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primaria.margau@yahoo.com, tel: 0371 138 035, dupa 
data 15.07.2017.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA MĂRGĂU, 
strada Principală, nr. 204, tel:0371138035/Fax: 0372002986, 
ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea 
lucrărilor de înfi ințare rețea de canalizare menajeră în 
localitatea Mărgău, județul Cluj.

Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta permanent 

ape uzate: 67.32 mc/zi debit mediu, ce se vor evacua în 
Valea Margauta, după ce au fost epurate prin stație modulară 
de epurate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primaria.margau@yahoo.com, tel: 0371 138 035, după 
data 15.07.2017.

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 DE ANGAJARE

A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA SOMES-TISA

Cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , nr.17, 
judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii 
contractuale vacante de executie astfel:

- 2 posturi de Inginer, cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata, in cadrul serviciului Avize, Autorizatii

Concursul se va desfasura astfel :

- Proba scrisa: in data de 10 octombrie 2019 ora 10.00

- Proba interviu: in data de 15 octombrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele

Condiții:
- absolvent al unei Institutii de Invatamant superior cu 

profi l/specializari in domeniile: constructii hidrotehnice, cai 
ferate, drumuri si poduri, imbunatatiri funciare, ingineria 
mediului, masuratori terestre si cadastru.

- Cunostinte operare pe calculator;

- Cunoasterea utilizarii programelor ArcGis, AutoCad, 
HEC-RAS, MIKE, constituie avantaj;

- vechime: 0;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 02 
octombrie 2019, ora 15,00. .

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;cerere 
de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier judiciar 
,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie act 
identitate ; copie carnet de munca(daca este cazul).

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.112, persoana de 
contact :Anca Bianca.

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.112, 
serv. Resurse Umane. 

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii
AGROMEC CLUJ S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr. 59, 
judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J12/1156/1991, având C.IF. RO 201764, în conformitate 
cu legea și actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 21.10.2019, 
ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 
11.10.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rezilierii promisiunii de vânzare-cumpărare 
nr. 119/10.11.2016 și restituirea către promitentul-cumpărător 
a sumei de 209.866,46 lei, încasată de la acesta.

2. Aprobarea plăţii sumei de 100.000 Euro de către 
promitenta-vânzătoare către promitentul-cumpărător, ca 
urmare a rezilierii unilaterale a promisiunii de 
vânzare-cumpărare, suma urmând a fi  convertită în RON 
la data plăţii, la cursul afi șat de BNR.

3. Mandatarea Administratorului unic să stabilească 
data plăţii sumelor menţionate la punctul 1 și punctul 2 
din prezenta ordine de zi, precum și să efectueze și să 
semneze orice alte formalităţi și documente necesare 
demersului de reziliere a promisiunii de vânzare-cumpărare 
nr. 119/10.11.2016.

4. Mandatarea Administratorului unic să semneze 
hotărârea AGEA ce se va adopta, în numele și pentru 
acţionari.

5. Mandatarea unei persoane să întreprindă demersurile 
de înregistrare a hotărârii AGEA ce se va adopta în registrul 
comerţului, de publicare a acesteia în Monitorul Ofi cial, 
în numele și pe seama societăţii și de obţinere a 
documentelor aferente eliberate de ORC.

Începând cu data convocării, procurile speciale și 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi se pot consulta sau procura de la sediul societăţii. 
Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate 
face pe bază de procuri speciale care se vor depune la 
sediul societăţii până la data de 18.10.2019.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de 
lege, a doua convocare se face pentru data de 22.10.2019, 
în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
dl. Bob Dorin George
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Meci aniversar 
pentru voleibalişti
Echipa de volei masculin ani-
versează cei 100 de ani ai 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj printr-un meci amical îm-
potriva echipei CS Unirea Dej.
Jocul va avea loc astăzi, în 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”, de la ora 17:30.
Înainte de startul partidei va 
avea loc prezentarea lotului cu 
care CS „U” Cluj va aborda se-
zonul 2019-2020 al Diviziei A1.
Cei prezenţi la meci vor putea 
achiziţiona abonamentele pen-
tru noul sezon competiţional la 
preţul special de 100 de lei.

Tifan István a luat 
aurul la Târgovişte
Sala Polivalentă din 
Târgoviște a găzduit în peri-
oada 12-15 septembrie finala 
Campionatului Naţional de 
Lupte la Juniori U20.
Sportivul Tifan István, legiti-
mat la secţia de lupte a CS 
Universitatea Cluj, a cucerit 
medalia de aur la categoria 74 
de kg, după ce l-a învins în fi -
nală pe Nyulas Elod de la CSS 
CSM Tg. Mureș. Luptătorul 
Sebastian Coţ s-a clasat pe lo-
cul 5 la categoria 86 kg.

Neagu, convocată 
la „naţională”

Cristina Neagu a fost convocată 
de Thomas Ryde meciurile cu 
Ucraina și Insulele Feröe din ca-
drul preliminariilor 
Campionatului European 2020.
Jucătoarea de la CSM București 
a suferit o ruptură a ligamentu-
lui genunchiului drept în de-
cembrie 2018, în partida cu 
Ungaria de la Campionatul 
European. Convocarea lui 
Neagu a fost o adevărată sur-
priză, în condiţiile în care hand-
balista nu a jucat niciun minut 
din decembrie.
Lotul României pentru meciuri-
le cu Ucraina și Feröe de la fi -
nalul lunii este compus din: 
Iulia Dumanska, Diana Ciucă, 
Andreea Adespii, Cristina 
Florica, Raluca Băcăoanu, 
Mădălina Zamfi rescu (toate 
SCM Rm. Vâlcea), Denisa 
Dedu, Gabriela Perianu, Crina 
Pintea, Laura Chiper-Moisă, 
Cristina Neagu (toate CSM 
București), Aneta Udriștoiu, 
Bianca Tiron (Dunărea Brăila), 
Ana Maria Popa-Iuganu (Gloria 
Buzău), Valentina Elisei Ardean 
(Gloria Bistriţa), Eliza Buceschi, 
Daria Bucur, Cristina Laslo (toa-
te Corona Brașov), Lorena 
Ostase (CSM Slatina), Anca 
Polocoșer, Andreea Popa 
(Minaur Baia Mare). 

Pe scurt

PUBLICITATE

Adrian Falub, managerul 

sportiv al celor de 

la Universitatea Cluj, 

a anunțat că va conduce 

el echipa până în pauza 

de iarnă.

În presa națională au a-

părut în ultimele zile diferi-

te variante cu antrenori ca-

re ar putea să ajungă la U-

niversitatea Cluj, însă Adri-

an Falub a confi rmat pentru 

Monitorul de Cluj faptul că va 

fi  omul care va pregăti echi-

pa până în iarnă.

„Nu este adevărat nimic din 

ce s-a scris. Eu voi rămâne an-

trenor principal cel puțin până 

în iarnă”, a declarat Falub, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Zvonurile cu privire la adu-

cerea unui nou antrenor la U-

niversitatea Cluj s-au intensi-

fi cat după declarația făcută de 

Adrian Falub la fi nalul meciu-

lui cu Dunărea Călărași: „Ro-

lul meu în pregătirea sportivă 

a Universităţii se încheie în 

momentul în care vom găsi 

antrenorul cu care să plecăm 

la drum într-un proiect de lun-

gă durată. Eu stau acum pe 

bancă doar conjunctural, pen-

tru că nu puteam acţiona im-

pulsiv şi să numim un antre-

nor sub presiunea timpului”.

Adrian Falub va rămâne 
antrenorul „U” Cluj

Evenimentul dedicat 

celor 100 de ani 

de la înfi nţarea 

Universităţii Cluj 

se va desfăşura pe 18 

octombrie 2019, de la ora 

19:19, în Parcul Sportiv 

Universitar „Prof. dr. 

Iuliu Haţieganu" 

din Cluj-Napoca 

şi va avea două părţi:

• un dialog imaginar în-

tre generaţii, între două ma-

ri legende ale Universităţii: 

academicienii Iuliu Haţiega-

nu, întemeietorul clubului 

„U”, sub formă de hologra-

mă, şi Ioan Aurel Pop, actu-

alul rector al Universităţii 

„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

• o piesă de teatru cu titlul 

„Acasă... la Cluj”, care are în 

centru un moment de cotitu-

ră şi adâncă emoţie în istoria 

Universităţii: întoarcerea, în 

1945, din bejenia de la Sibiu, 

strâns legată de sfârşitul ce-

lui de-al doilea război mon-

dial. Tot parte din piesa-spec-

tacol este o reconstituire spe-

cială a unui meci istoric. Aici, 

organizatorii păstrează surpri-

za pentru fi nal: componenţa 

echipelor şi alte detalii vor fi  

anunţate etapizat, până la ma-

rele Centenar, pe pagina de 

Facebook a evenimentului.

„Sărbătorim primul CEN-

TENAR, primii 100 de ani 

ai UNIVERSITĂŢII. Au fost 

multe bucurii şi multe tris-

teţi. Pentru că aşa este «U», 

imprevizibil. Au fost mo-

mente senine, cu soare. Au 

venit şi momente grele, mo-

horâte. Apoi a răsărit soa-

rele din nou şi ne-am ridi-

cat. Nu ştii niciodată ce îţi 

aduce ziua de mâine. Cum 

să nu iubeşti Universitatea? 

E «echipa elanurilor nestă-

vilite», cum o caracteriza 

marele Ioan Chirilă.

Totuşi, de ce am ales acest 

moment din viaţa Universită-

ţii pentru evenimentul nostru? 

Considerăm că pribegia clubu-

lui «U» la Sibiu, în perioada 

1940-1945, reprezintă un mo-

ment fundamental în istoria 

clubului. Reliefează fi lonul na-

ţional care a caracterizat clu-

bul pe parcursul întregii sale 

existente. Iar momentul întoar-

cerii ACASĂ are cu adevărat o 

mare încărcătură emoţională: 

nişte tineri modeşti, «adunaţi 

cu tulnicul de pe dealuri» au 

luptat pe teren cu o echipă 

scrobită, plină de superiorita-

te. Rezultatul: «U» a câştigat 

cu un sec 4-0 şi a devenit de-

fi nitiv echipa Clujului şi a Ar-

dealului”, spune Călin Mişan, 

preşedintele Asociaţiei „Şepci-

le Roşii 1919”.

Dincolo de acest reper al 

fanilor, „Centenar în Alb şi 

NegrU” îşi propune să trans-

mită în ţară şi în străinăta-

te trei mesaje despre Cluj:

1. Cluj-Napoca este un 

oraş în care fotbalul depă-

şeşte graniţele sportului: cei 

100 de ani de „U” Cluj se 

suprapun, practic, cu una 

dintre cele mai intense pe-

rioade din viaţa oraşului.

2. Clujul este un hub al 

inovaţiei şi al creativităţii: 

spectacolul vine cu inova-

ţii din punct de vedere teh-

nic, prin mixul de momen-

te „high tech” puse în sce-

nă – holograme, transmisi-

uni live, efecte video şi au-

dio – menite să creeze un 

arc de cerc peste timp.

3. Cluj-Napoca este un 

oraş în care spaţiul public 

se reinventează: cultura a 

părăsit demult zonele con-

venţionale (săli de teatru, 

operă) şi iese în stradă frec-

vent, cu spectacole adresa-

te comunităţii – Scena Ur-

bană o demonstrează cu fi-

ecare eveniment.

„Centenar în Alb şi Ne-

grU” este un concept care s-a 

născut la solicitarea Asocia-

ţiei „Şepcile Roşii 1919”. Co-

laborarea Scenei Urbane cu 

suporterii Universităţii a în-

ceput acum trei ani, la prima 

ediţie a evenimentului „Hai-

de „U” pe Scena Urbană”. 

Holograma lui Iuliu Hațieganu, 
în prim plan la „Centenar în Alb și NegrU” 
Comunitatea clujeană sărbătorește, la un an de la Centenarul Unirii de la 1918, un altul, 
la fel de drag și important: Centenarul Clubului Universitatea Cluj.

Universitatea Cluj sărbătorește 100 de ani de la înfi ințare

CĂLIN MIȘAN | președinte Asociația Șepcile 
Roșii 1919

 „Sărbătorim primul CENTENAR, primii 100
 de ani ai UNIVERSITĂŢII. Au fost multe bucurii 
şi multe tristeţi. Pentru că aşa este „U“, 
imprevizibil. Au fost momente senine, cu soare. Au 
venit şi momente grele, mohorâte. Apoi a răsărit 
soarele din nou şi ne-am ridicat. Nu ştii niciodată ce 
îţi aduce ziua de mâine. Cum să nu iubeşti 
Universitatea? E „echipa elanurilor nestăvilite“, 
așa cum o caracteriza marele Ioan Chirilă.


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

