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Metroul clujean 
s-a împotmolit
Proiectantul metroului bucureştean a de-
pus contestaţie la licitaţia organizată de 
Primăria Cluj-Napoca.  Pagina 8
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10 milioane de euro 
pentru modernizarea 
Parcului Feroviarilor
După 10 ani de revendicări, Parcul Ferovi-
arilor a intrat, anul trecut, în proprietatea 
Primăriei Cluj-Napoca.  Pagina 4

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

METEO

Fenomenul care va da peste cap toate 
prognozele în această iarnă

MAPAMOND

Măsura anunţată de Londra care 
ar putea pune mari probleme românilor

Iarna aceasta va fi  una grea, 
anunţă meteorologii. Este foarte 
posibil să ningă până în luna apri-
lie. Informaţiile îngrijorătoare vin 
în contextul verii prelungite.

Climatologul Roxana Bojariu 
a explicat la Digi24 că în con-
diţiile încălzirii globale, iernile 
se schimbă şi în România: „Vom 
avea temperaturi mai mari iar-
na, dar vor fi  şi temepraturi mult 
mai severe decât înainte, este o 
reconfi gurare a transferului de 
energie între componentele sis-
temului, un transport de ener-
gie mai mare în sistem, deci şi 
manifestările caracteristice pen-
tru locul şi timpul de an sunt 
mai severe, mai energetice”.

Climatologul a atras atenţia şi 
asupra temperaturilor din aceas-
tă lună noiembrie, „ieşită total 
din scările climatice urmărite în 

arhive”: „Avem temperaturi cu 
10 – 12 grade mai mari decât 
normalul şi azi vor fi  tempera-
turi mult mai mari, mai ales în 
centru şi nord vest avem aceste 
mari depăşiri. Se întâmplă ceva 
în sistemul climatic. Toamna e 
un anotimp de tranziţie, normal, 
fl uctuaţiile sunt mai mari în tim-
pul toamnei, ca şi în timpul pri-
măverii. Atunci poţi avea fl uctu-
aţii, dar amplitudinea este foar-
te mare, asta poate fi  pus în le-
gătură cu schinbarea climei.

Per total, avem un glob care 
se încălzeşte. Până la jumătatea 
lunii decembrie nu pare să avem 
o trecere foarte bruscă spre iar-
nă, sunt temperaturi peste nor-
malul perioadei.

E foarte posibil să avem fe-
nomene extreme”, a explicat Ro-
xana Bojariu.

Conservatorii premierului bri-
tanic Boris Johnson au declarat 
că, din ianuarie 2021, vor pune 
capăt tratamentului preferenţial 
pentru imigranţii proveniţi din 
Uniunea Europeană dacă vor 
câştiga alegerile parlamentare de 
pe 12 decembrie.

Nivelul imigraţiei şi îngrijorări-
le legate de presiunea pusă de aces-
ta asupra serviciilor publice au fost 
un puternic factor motivaţional 
pentru votul în favoarea Brexit-ului 
la referendumul din 2016.

Stabilind detaliile politicii lor 
în domeniul imigraţiei în per-
spectiva alegerilor din decem-
brie, conservatorii au spus că, 
după Brexit, cetăţenii UE vor tre-
buie să aştepte în mod tipic cinci 
ani înainte de a avea acces la 
plăţi sociale, comparativ cu trei 
luni în prezent.

„Întrucât ieşim din UE, avem 
o nouă oportunitate pentru echi-
tate şi să facem astfel încât toţi 
cei care vin aici să fi e trataţi la 
fel”, a declarat Boris Johnson.

Conservatorii au mai spus 
că vor majora suprataxa inter-
naţională plătită de imigranţi 
pentru a avea acces la Servi-
ciul Naţional de Sănătate de la 
400 lire sterline la 625 lire ster-
line începând de anul viitor, şi 
o vor extinde la toţi lucrătorii 
străini, inclusiv la cei din UE 
după ce libertatea de circulaţie 
va înceta în ianuarie 2021.

Prin această măsură, Parti-
dul Conservator se aşteaptă că 
se vor strânge peste 500 mili-
oane de lire anual. Conserva-
torii au promis că vor introdu-
ce după Brexit un sistem de 
imigraţie pe bază de puncte.
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• Asistent manager
• Recepționer primire clienți
Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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Clujenii, chemaţi să decidă: aquapark sau parc în Parcul Est
La începutul anului, zeci de clujeni au protestat în Consiliul Local faţă de decizia Primăriei 
de a construi un aquapark în Gheorgheni-Becaş. Pagina 8

Borhanciul o ia la vale!
500.000 € costă refacerea drumului afectat de alunecările de teren
În prezent, strada Borhanciului a suferit degradări majore prin alunecarea de teren produsă 
în zona trotuarului, care a antrenat şi o parte din carosabil. Nu este prima dată când pe strada 
Borhanci este nevoie de lucrări de intervenție, deși a fost modernizată complet în 2012. Pagina 2

Sătui de blocajele în trafic în zona Pieței Gării, clujenii și-au manifestat nemulțumirea 
față de trecerea de pietoni din apropierea stației de autobuz. Pagina 3

Ceartă pentru un semafor. „Numai 
așa civilizăm oile să treacă strada!”
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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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A făcut infarct după ce maşina 
pe care o conducea a luat foc
Incidentul s-a petrecut vineri seara pe stra-
da Sfântu Ion din Făget și doar intervenţia 
promptă a medicilor l-a salvat. "Pompierii 
sosiţi la locul incendiului au găsit bărbatul 
de circa 65 de ani, întins pe carosabil, la 
aproximativ 10 m de mașina care ardea și 
care devenise inconștient în momentul în 
care a ieșit din autoturism și și-a văzut ma-
șina cuprinsă de fl ăcări. Pompierii au evalu-
at semnele vitale ale bărbatului, au găsit că 
acesta era inconștient, dar respira, astfel în-
cât l-au pus în poziţia laterală de siguranţă, 
s-au asigurat că nu-i sunt obstrucţionate că-
ile aeriene și i-au asigurat un fl ux de aer 
constant dintr-unul din aparatele lor de res-
pirat. Din cercetările preliminare se pare că 
focul a pornit de la o defecţiune a instalaţiei 
electrice a autoturismului", precizează ISU 
Cluj.

Dealeri de droguri prinşi 
cu 1 kg de canabis în Cluj
Doi trafi canţi de droguri au fost prinși în 
timp ce încercau să vândă aproape un kilo-
gram de canabis. Procurorii DIICOT au dis-

pus reţinerea pentru o perioadă de 24 de 
ore a inculpaţilor T.G. și M.I.S., pentru să-
vârșirea de infracţiuni de trafi c de droguri 
de risc și de mare risc. “Inculpaţii au fost 
surprinși în fl agrant pe raza municipiului 
Cluj – Napoca, în timp ce încercau să co-
mercializeze o cantitate de 878 grame de 
cannabis și 13,8 grame de MDMA. De ase-
menea, asupra acestora a fost depistat un 
cântar electronic cu urme de substanţă pul-
verulentă, un caiet pe care inculpaţii ţineau 
evidenţa drogurilor vândute, precum și su-
ma de 9800 lei. Procurorii au efectuat un 
număr de 2 percheziţii domiciliare pe raza 
municipiului Cluj – Napoca, cu ocazia cărora 
au fost identifi cate și ridicate alte 74 grame 
de cannabis, 10,8 grame amfetamina, 3 
grame ciuperci halucinogene, 3 laptopuri, o 
unitate centrala, 4 telefoane mobile și su-
ma de 14.000 lei”, transmit procurorii 
DIICOT. Magistraţii Tribunalului Cluj au dis-
pus arestarea preventivă a celor doi incul-
paţi pentru o perioadă de 30 de zile.

La un pas de tragedie! 
S-a răsturnat cu maşina în sanţ
Un bărbat de aproximativ 40 de ani a fost 
rănit grav după ce mașina în care se afl a s-a 
răsturnat între Iara și Băișoara. "O autospe-

cială cu modul de descarcerare și un echipaj 
SAJ au fost alertate sâmbătă dimineaţa, în 
jurul orei 6.00, ca urmare a răsturnării unui 
autoturism între localităţile Iara și Băișoara. 
Pompierii au găsit mașina răsturnată pe 
plafon, în șanţul de lână partea carosabilă, 
și un bărbat, de circa 40 de ani, blocat în a-
ceasta. Pompierii i-au acordat primul ajutor 
până la sosirea echipajului SAJ, alertat din 
municipiul Turda, și l-au extras folosind 
echipamentele speciale pentru a nu-i fi  
agravate leziunile suferite în urma acciden-
tului. Bărbatul a fost preluat de echipajul 
SAJ, fi ind transportat în stare de semi-con-
stienţă și cooperant la spital", au transmis 
reprezentanţii ISU Cluj.

Doi fraţi au intrat 
cu maşina într-un copac
Doi fraţi au fost la un pas de moarte sâm-
bătă seară pe un drum naţional din judeţul 
Cluj. Cei doi bărbaţi, de 60, respectiv 62 de 
ani, mergeau către Turda. Însă, într-o cur-
bă, șoferul a pierdut controlul asupra vola-
nului și s-a oprit cu mașina într-un copac de 
pe marginea șoselei. Ambii au suferit răni și 
au fost transportaţi de urgenţă la spital 
pentru investigaţii suplimentare. Poliţiștii 
au început o anchetă în acest caz.

Pe scurt

Valoarea totală a investiţiei 
este de 2,4 milioane lei 
(500.000 de euro), iar 
fi nanţarea se face din 
bugetul local. Vorbim de 
621 mp suprafaţa carosabi-
lă reabilitată, 78 metri lini-
ari lungimea zonei consoli-
date şi 117 metri pătraţi 
suprafaţa trotuarelor care 
urmează să fi e reabilitate.

„În prezent, strada Bor-
hanciului a suferit degradări 
majore prin alunecarea de te-
ren produsă în zona trotua-
rului (care a antrenat şi o par-
te din carosabil) în zona de 
intersecţie cu strada Voievo-
dul Menumorut. Situaţia ac-
tuală a străzii este una nesa-
tisfăcătoare în această zonă 
de alunecare, din punct de 
vedere al condiţiilor de tra-
fi c. Zona de carosabil este 
asfaltată, cu trotuar bine con-
turat pe latura numerelor cu 
soţ, care la intersecţia cu stra-
da Voievodul Menumorut a 
suferit degradări în urma alu-
necărilor de teren, antrenând 
şi o parte din carosabil. Sis-
temul rutier actual nu asigu-
ră o circulaţie fl uentă, în con-
diţii optime, iar accesul pe 
porţiunea respectivă se des-
făşoară cu difi cultate. Lucra-
rea are ca scop refacarea tron-
sonului de drum la starea ini-
ţială. Zona de carosabil şi tro-
tuar necesită refacere pe o 
porţiune de 78 metri liniari 
şi consolidare cu piloţi foraţi 
pe două rânduri pe o lungi-
me de 25 metri liniari. Se va 
crea pe domeniul public un 
trotuar pe partea numerelor 
fără soţ pentru a asigura o al-
veolă pentru autobuze. Solu-

ţia tehnică prevede refacerea 
sistemului rutier (caroabil şi 
trotuar) în ampriza existen-
tă a străzii pentru refacerea 
confortului în trafi c. Dezvol-
tarea infrastructurii pentru 
transport are un rol prioritar, 
acesta servind dublu scop: 
îmbunătăţirea infrastructurii 
fi zice de bază şi accesul la 
serviciile din zonă”, transmi-
te municipalitatea.

Nu este prima dată când 
pe strada Borhanci este nevo-
ie de lucrări de intervenţie, 
deşi a fost modernizată com-
plet în 2012. În 2013, la apro-
ximativ o jumătate de an de 
la inaugurare, pe ultimii 500 
de metri porţiuni serioase din 
stradă s-au surpat.

De altfel, arhitecţii au aver-
tizat în nenumărate rânduri 
municipalitatea spunând că 
în zonă există risc mare de 
alunecări de teren.

Municipalitatea clujeană a 
publicat Planul urbanistic zo-
nal (PUZ) pentru Borhanci, 
unde are în vedere construi-
rea de locuinţe şi dotări, şcoa-
lă, grădiniţă, creşă, centru de 
cartier, parcuri etc.

Planul Urbanistic Zonal 
are în vedere reglementarea 
unui teren cu suprafaţa de 
77,69 hectare. Pe acest teren 
se doreşte organizarea reţe-
lei stradale şi reglementarea 
modului de utilizare a tere-
nului pentru constituirea u-
nei zone de locuinţe indivi-
duale cu dotările publice afe-
rente, precum şi includerea, 
pe o suprafaţă de circa 7 hec-
tare a unui spital monobloc 
de pediatrie.

O expertiză geotehnică re-
alizată în a doua jumătae a 
anului 2018 a confi rmat ris-
cul la alunecări de teren 
(risc mediu-mare pentru 

aproape întreaga suprafaţă a 
terenului), dar cu toate aces-
tea, arhitecţii susţin că “es-
te considerată oportună re-
alizarea investiţiei”.

„Din punct de vedere ge-
ologic, prezenţa argilei şi tur-
bei pot crea probleme în ce-
ea ce priveşte fundarea. Te-
renul ce face obiectul PUZ 
se afl ă pe o pantă medie de 
10%. Municipalitatea va tre-
bui să aibă în vedere redu-
cerea numărului de con-
strucţii amplasate pe zone-
le cu risc foarte mare de 
alunecări de teren. Accesul 
carosabil se poate realiza, în 
prezent, fi e dinspre sud (stra-
da Borhanci), fi e dinspre 
nord (străzile Bicaz şi Ghe-
orgheni) (...) Principala pro-
blemă este reprezentată de 
zonele cu risc mediu şi ma-
re de alunecări de teren”, 
mai spun proiectanţii.

Alunecări de teren pe strada 
Borhanciului. Trotuarul 
şi carosabilul au luat-o la vale!
Primăria Cluj-Napoca plăteşte peste 500.000 de euro pe consolidarea 
şi refacerea unui tronson de drum puternic afectat de alunecările de teren.

Strada Borhanciului a suferit degradări majore prin alunecarea de teren produsă în zona trotuarului 
(care a antrenat şi o parte din carosabil) în zona de intersecţie cu strada Voievodul Menumorut
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#FĂRĂȘTIRI
„Nu voi pomeni toate 
«bucuriile» drumului 
pe care l-am ales: otrăvire, 
arestările, amenințări cu 
moartea transmise prin 
poștă, telefonic și internet. 
Prioritatea mea 
este să descriu realitatea 
așa cum este (...). 
De ce să mă învinovățesc? 
Am scris doar despre 
faptele al căror martor 
am fost, nimic altceva 
decât adevărul.”

Anna Politkovskaya
jurnalist

Anna Politkovskaya a fost asasinată în holul imobilului în care locuia, în 7 octombrie 2006. Era unul dintre cei mai proeminenți 
opozanți ai regimului lui Vladimir Putin și milita pentru drepturile omului.

Fostul premier Dacian 
Cioloş susţine că actualul 
primar al municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc 
„a avut rezultate foarte 
bune”, însă este de părere 
că „oraşul trebuie să trea-
că la o etapă superioară”.

„Clujul s-a dezvoltat foarte 
bine până acum, este deja un 
model pentru multe oraşe ma-
ri din România, domnul Boc a 
obţinut rezultate foarte bune. 
Noi credem că pot fi  obţinute 
rezultate şi mai bune, Clujul ar 
trebui să treacă la o etapă su-
perioară, la o etapă următoare 
de evoluţie şi de dezvoltare”, 
a declarat Dacian Cioloş, du-
minică, într-o conferinţă de pre-
să susţinută la Cluj-Napoca.

„Vedem deja că succesul 
pe care îl are Clujul vine şi 
cu neajunsuri pe care va tre-
bui să le rezolvăm, legate şi 
de circulaţie, de riscul de po-
luare, aglomeraţia din oraş, 
de infrastrucutră şi de conec-
tarea cu celelalte regiuni din 
jur. O să venim la momentul 
oportun cu o viziune şi un 

program pe care noi îl vom 
propune pentru clujeni şi, 
evident, cu un candidat”, a 
mai punctat fostul prim-mi-
nistru al României.

Acesta a dezvăluit că exis-
tă perspective şi pentru me-
diul rural, nu doar pentru ora-
şele mari, şi că formaţiunea 
politică pe care o reprezintă 
va propune candidaţi pentru 
toate oraşele la alegerile loca-
le de anul viitor, inclusiv pen-
tru Cluj-Napoca.

„Noi credem că avem şan-
se şi perspective foarte bune 
în toate oraşele mari, şi nu 
doar în oraşele mari. Am în-
ceput deja să construim o echi-
pă care se va focaliza pe ru-
ral. În fi ecare fi lială judeţea-
nă avem un responsabil pe 
rural şi vrem să pregătim în 
mod specifi c şi adaptat can-
didaturile pentru mediul ru-
ral, pentru că în mediul ur-
ban avem în mod clar per-
spective foarte bune, vom pre-
zenta candidaţi pentru toate 
aceste oraşe şi pentru Cluj-Na-
poca”, a conchis Cioloş.

Cioloş: „Clujul trebuie 
să treacă la alt nivel!”

Participanţii la un studiu 
au fost rugaţi să spună dacă 
şi-ar vinde votul pentru 
o sumă de bani. Răspunsul 
este unul îngrijorător.

Sociologul Vasile Dâncu, fon-
dator al Casei de cercetări so-
ciale IRES, a dezvăluit la Digi24 
că un sondaj efectuat în februa-
rie anul acesta a inclus „expe-
rimentul CTP”, în care partici-
panţii la au fost rugaţi să răs-
pundă la întrebarea: „Jurnalis-
tul Cristian Tudor Popescu a fă-
cut o propunere privind votul: 
statul să le permită oamenilor 
să aleagă între a primi o sumă 
de bani (să zicem 1.000 lei) 

sau să voteze. Cum vi se pare 
o astfel de propunere?” Socio-
logul spune că rezultatele sunt 
„îngrijorătoare”: 7% dintre ro-
mâni ar accepta să îşi vândă 
votul pentru 1.000 de lei.

Dâncu a spus că 13 la sută din-
tre respondenţii la sondajul IRES 
din februarie 2019 au fost de pă-
rere că propunerea lui Cristian Tu-
dor Popescu este una bună.

„Întrebaţi dacă ar accepta – şi 
noi am pus o sumă de 1.000 de 
lei, o sumă mare pentru unii, pen-
tru unii mică – dacă ar accepta 
să îşi vândă votul, 7 % au spus 
că ar accepta pe 1.000 de lei să 
îşi vândă votul”, a spus Dâncu.

IRES. 7% dintre români 
şi-ar vinde votul 
pentru 1.000 de lei

În faţa trecerii de pietoni 
se blochează întreg trafi -
cul ce vine dinspre strada 
Horea. Deşi ar rezolva 
imediat problema, 
Primăria municipiului 
Cluj-Napoca este legată 
la mâini din pricina CFR 
SA, susţine viceprimarul 
Dan Tarcea, companie care 
întârzie de luni bune să 
cedeze o bucăţică mică 
de teren pentru construirea 
unui lift şi instalarea unor 
scări rulante la pasajul 
pietonal modernizat 
în urmă cu doar câţiva ani.

În lipsă de alte idei, muni-
cipalitatea va monta în schimb 
un semafor în dreptul „zebrei”.

„Este pasaj, sunt atât pie-
ton, cât şi şofer şi biciclist. Oa-
menii mai trebuie educaţi ca 
atunci când trec strada să îşi 
scoată căştile din urechi şi ochii 
din telefon şi să se asigure. Nu 
putem asfi xia oraşul cu sema-
foare”, „Mai bine desfi inţau 
total trecerea aia, este pasaj!”, 
„Trebuie să facem sesizare pe 
site-ul Primăriei, poate îşi dă 
cu seama ceva minte lumina-
tă să folosească pasajul” sau 
„Peste tot apare câte un sema-

for... asta o să îngreuneze şi 
mai tare trafi cul în zona aia. 
Cum ziceau şi alţii, este pasaj” 
sunt doar câteva dintre zecile 
de comentarii care critică so-
luţia administraţiei locale.

Totuşi, situaţia nu este a-
tât de simplă precum afi rmă 
clujenii. Primăria susţine că 
trebuie făcute mai întâi scări-
le rulante şi liftul ca trecerea 
de pietoni să fi e desfi inţată. 
„Sunt multe persoane în vâr-
stă care, mai ales dacă sunt 
cu bagaje, nu pot coborî sau 
urca scările, am avut foarte 
multe reclamaţii în această di-

recţie”, a dezvăluit viceprima-
rul Tarcea. În schimb, există 
şi clujeni care se bucură de 
noul semafor ce va dirija tra-
fi cul din zonă. „Era şi cazul, 
toţi traversau haotic!”, „Foar-
te bine. Dacă prindeai puho-
iul de dimineaţă, până la am-
bulanţă era coada de maşini”, 
„Era cazul.... Numai aşa mai 
civilizăm oile să treacă stra-
da”, „Era şi cazul. Se făcea 
coloană cum tot trecea câte 
un pieton. Foarte bine!” sau 
„Beton. Multe permise s-au 
săltat la acea trecere”, se ara-
tă în comentariile clujenilor.

Semafor la trecerea de pietoni din Piaţa Gării. 
Clujenii se împart în două tabere!
Clujenii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de trecerea de pietoni din apropierea staţiei de autobuz

În fi ecare zi în faţa trecerii de pietoni din Piața Gării întreg trafi cul ce vine 
dinspre strada Horea se blochează
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După 10 ani de revendi-
cări, Parcul Feroviarilor 
a intrat, anul trecut, în pro-
prietatea Primăriei Cluj, 
care a pregătit un concurs 
de soluţii pentru amenaja-
rea şi transformarea zonei 
într-un parc autentic.

Al doilea parc ca mărime 
din Cluj-Napoca a intrat în 
proprietatea Primăriei Cluj-Na-
poca printr-o hotărâre de gu-
vern dată în iulie 2017. Minis-
terul Transporturilor a avizat 
proiectul prin care terenul de 
5,3 hectare au intrat în pro-
prietatea publică a municipiu-
lui Cluj-Napoca.

Ordinul Arhitecţilor din 
România (OAR) susţine că 
este nevoie de aproximativ 
6,9 milioane de euro pentru 
reamenajarea Parcului Fero-
viarilor şi introducerea sa în 
circuitul public. OAR a lan-
sat, alături de Primăria 
Cluj-Napoca, un concurs de 
soluţii pentru alegerea celui 
mai bun proiect care să trans-
forme cele 5 hectare de te-
ren, abandonate ani la rând.

Acum, consilierii locali 
vor aproba indicatorii tehni-
co-economici pentru revita-
lizarea şi activarea Parcului 
Feroviarilor, iar potrivit do-
cumentelor, valoarea totală 
a investiţiei depăşeşte 50 de 
milioane de lei (peste 10,5 
milioane euro).

Vorbim de patru obiective 
de investiţii – amenjarea Par-
cului Feroviarilor (construire 
pavilioane, sistem irigaţii, sis-
tem iluminat, mobilier urban, 
reconfi gurare alei), amenaja-
rea străzii Parcul Feroviarilor, 
amenajarea malurilor râului 
Someş şi realizarea de pasa-
rele pietonale peste râul So-
meş. Durata de realizare a in-
vestiţiei va fi  de 22 luni.

„Propunerea de amenaja-
re a Parcului Feroviarilor va 
oferi un nivel ridicat de bio 
diversitate, mobilierul urban 
existent se va înlocui cu mo-
bilier nou pentru repaus şi 
recreere (mobilier pentru o-
dihnă pe aleile principale, 
mobilier pentru odihnă la lo-

cul de joacă, loc aparate fi t-
ness, coşuri de gunoi pe toa-
te aleile, rastele pentru bici-
cletă, vitrine iluminate, ciş-
mele cu apă, iluminat gene-
ral şi arhitectural, instalaţii 
ape pluviale, instalaţii de ali-
mentare cu apă şi irigaţii)”, 
susţin reprezentanţii Primă-
riei Cluj-Napoca.

În ceea ce priveşte ame-
najarea străzii Parcul Ferovi-
arilor, aici se vor înlocui in-
tegral pavajul existent, ele-
mentele de mobilier urban 
existent şi sistemul de ilumi-
nat şi semaforizare.

„Se propune amenajarea 
benzilor de biciclete, se pro-
pun dotări aferente acestui mij-
loc de transport (standuri, sta-

ţii alimentare biciclete şi troti-
nere electrice) pentru a facili-
ta bicicliştilor o conexiune ra-
pidă, redimensionarea zone-
lor de parcare din lungul stră-
zii şi prioritizarea deplasării 
pietonale şi cu biciclete. Ame-
najarea propusă a străzii se re-
feră la profi lul dinspre Parcul 
Feroviarilor cu următoarele 
benzi funcţionale: trotuar, ban-
dă de bicicletă, 2 benzi auto 
cu dublu sens”, se mai arată 
în documentele Primăriei.

Malurile râului Someşul Mic 
vor fi  amenajate pe porţiunea 
din dreptul Parcului Feroviari-
lor (amenajări peisajere, crea-
rea de noi alei pietonale, do-
tare cu mobilier urban, sistem 
de iluminat nou, montarea u-

nei nou balustrade, 2 pasare-
le pietonale care vor realiza le-
gătura cu parcul).

Tot aici se vor mai amena-
ja un pavilion, o platformă de 
odihnă, un amfi teatru (desti-
nat activităţilor de socializare).

„Soluţia de amenjare a par-
cului, care include şi ambe-
le maluri ale râului Someşul 
Mic, prevede două pasarele 
pietonale care vor fi  poziţio-
nate în colţul sud-vestiv, re-
spectiv la jumătatea vestică 
a parcului, având corespon-
denţă cu strada Iuliu Coroia-
nu, respectiv cu strada Spi-
talului. Pasarelele vor asigu-
ra trafi cul pietonal şi velo 
peste râul Someşul Mic”, 
transmite municipalitatea.

Amenajarea și transformarea 
Parcului Feroviarilor, 
o „afacere” de peste 10 mil. €
În 2018 autorităţile locale vorbeau că ar fi nevoie de 7 mil. € pentru 
modernizarea Parcului Feroviarilor, în 2019 sumă depășește de 10,5 mil. €

Al doilea parc ca mărime din Cluj-Napoca a intrat în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca în iulie 2017

Înainte de 1990, în Parcul Feroviarilor, al doi-
lea ca suprafaţă din oraș, întânzindu-se pe o 
suprafaţă de 5,4 hectare, în fi ecare iarnă se 
amenaja Orășelul Copiilor.
De ani buni, Parcul Feroviarilor a ajuns o rui-
nă, este plin de buruieni, băncile sunt rupte, 
șina de cale ferată este năpădită de vegetaţie, 
aparatele de joacă pentru copii sunt distruse.
După un elan al societăţii civile de acum 
șapte ani când a fost organizat un protest și 
a fost realizată o petiţie pentru redarea par-
cului clujenilor, interesul pentru Parcul 
Feroviarilor s-a pierdut total.
Parcul Feroviarilor se afl ă în proprietatea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate, înainte 

de 1989 fi ind în proprietatea Primăriei.
În 2010, parcul a intrat în administrarea clu-
bului de fotbal CFR Cluj, după ce Arpad 
Paszkany a semnat o asociere cu proprietarul, 
Compania Naţională de Căi Ferate. În 2010, 
proprietarul clubului de fotbal spunea că va 
investi 1,5 milioane euro și va face terenuri cu 
gazon sintetic și va amenaja un spaţiu de joa-
că pentru copii, unde accesul publicului va fi  li-
ber. A făcut doar un singur teren de fotbal.
Parcul Feroviarilor a fost și subiectul unui 
scandal, în 2011, când activiștii de mediu au 
acuzat administratorul parcului că a tăiat ile-
gal copaci. Aceștia au organizat un protest în 
faţa parcului și au redactat o petiţie.

Istoria Parcului Feroviarilor

Sala Polivalentă din 
Cluj-Napoca, locul unde 
se desfăşoară cele mai 
importante şi profi tabile 
evenimente din Cluj a fost 
în pierdere din 2014, de 
când a fost înfi inţată, 
până anul trecut, când a 
înregistrat un profi t net 
de 1,6 milioane lei. 

Deşi ani la rând Sala Poli-
valentă fost în impas, 2019 pa-
re să o aducă pe un drum mai 
bun. Societatea care adminis-
trează BT Arena prezintă un 
profi t de aprope 200.000 lei.

În primele luni ale anului 
2019, societatea care se afl a-
tă în subordinea municipali-
tăţii, este pe profi t, care a cres-

cut şi el faţă de prima estima-
re. În primele 9 luni ale anu-
lui 2019, BT Arena a realizat 
un profi t brut de 190.700 lei.

După primele 9 luni, Sala 
Polivalentă a realizat venituri 
totale de 428.200 lei. De la în-
ceputul anului şi până acum, 
„bijuteria Clujului” a cheltu-
it 237.500 lei.

Sala Polivalentă a avut în 
2014 pierderi de 280.000 lei, în 
2015 a înregistrat pierderi de 
1,7 milioane lei, în 2016 pier-
derile Sălii Polivalente au fost 
de 730.000 lei, iar în 2017 a 
avut pierderi de aproape 670.000 
lei. Pentru prima data, în 2018, 
societatea a avut un profi t net 
de 1,6 milioane lei.

Surprize la Sala Polivalentă. Profit după patru ani de pierderi



luni, 18 noiembrie 2019 sanatate.monitorulcj.ro 5

Ministerul Sănătăţii a 
fi nalizat licitaţia pentru 
achiziţia dozelor de vac-
cin antiHPV, iar primele 
20.000 de doze vor fi  dis-
tribuite începând de săp-
tămâna viitoare la direcţi-
ile de sănătate publică, 
astfel încât vaccinarea să 
înceapă în ianuarie 2020, 
se arată într-un comuni-
cat al instituţiei.

Acordul cadru încheiat de 
Ministerul Sănătăţii cu furni-
zorul pentru o perioadă de 
patru ani prevede ca numă-
rul dozelor de vaccin anti-
HPV să poată fi  suplimentat 
până la 2.100.000, în funcţie 
de cerere şi derularea cam-
paniei de vaccinare.

Campania de vaccinare, ca-
re va începe în ianuarie 2020 
va fi  precedată de o campanie 
de informare şi conştientizare 
a publicului cu privire la peri-
colul reprezentat de HPV şi 
protecţia oferită de vaccin, pre-
cum şi de susţinere a medici-
lor şi farmaciştilor în transmi-
terea informaţiilor clare şi co-
recte despre vaccinarea împo-
triva HPV derulată de către 

furnizorul de vaccin, se preci-
zează în comunicat.

„Vaccinarea gratuită se va 
face începând din luna ianu-
arie 2020 în cabinetele medi-
cilor de familie la fete cu vâr-
sta cuprinsă între 11 şi 14 ani 
care au solicitat în anii 2017 
şi 2018 vaccinarea la medicii 
de familie, inclusiv cele care 
au trecut de această vârstă da-
că au solicitat”, menţionează 
Ministerul Sănătăţii.

„Cancerul de col uterin es-
te o boală care poate ucide şi 
prin ignoranţă, dar este şi un 
tip de cancer care poate fi  pre-
venit scutind astfel femeile de 
suferinţe fi zice şi psihice imen-
se. Vaccinarea, alături de scre-
ening poate reduce povara ge-
nerată de cancerul de col ute-

rin. Ministerul Sănătăţii are 
datoria de a proteja prin ori-
ce mijloace sănătatea publi-
că. Dar atunci când introdu-
cem noi vaccinuri în calenda-
rul de imunizare este de da-
toria noastră să pregătim po-
pulaţia şi să explicăm aşa cum 
trebuie lucrurile. Am avut o 
perioadă în care am avut vac-
cinuri pe stoc, pe care le-am 
irosit”, a declarat Victor Cos-
tache, ministrul Sănătăţii, po-
trivit sursei citate.

Ministerul Sănătăţii face 
apel la părinţi să solicite in-
formaţii medicilor de familie 
şi către medicii de familie să 
se informeze cu privire la vac-
cinarea antiHPV şi să trans-
mită aceste informaţii trans-
parent şi corect către părinţi.

Vaccinarea gratuită împotriva HPV 
începe în ianuarie 2020, în cazul 
solicitărilor din 2017 şi 2018

Fondatorii unei fi rme 
de IT din Cluj s-au gândit 
să transforme tehnologia 
într-un aliat în lupta pentru 
o nutriţie sănătoasă a copii-
lor, în condiţiile în care unul 
din 3 copii în România este 
supraponderal.

O fi rmă din Cluj, care dez-
voltă aplicaţii mobile şi jocuri 
pe calculator, a obţinut o fi -
nanţare europeană în valoarea 
de 650.000 euro pentru dez-
voltarea unei aplicaţii care să-i 
ajute pe părinţi să asigure co-
piilor o alimentaţie sănătoasă.

Aplicaţia, care în fi nal va ne-
cesita o investiţie de 1 milion 
de euro, are la bază un program 
de inteligenţă artifi cială şi se 
adresează familiilor cu copii 
între 9 şi 11 ani. „Ideea noas-
tră a venit acum doi ani de zi-
le, când noi, co-fondatorii apli-
caţiei Wello, am avut proble-
me de sănătate şi trebuia să 
slăbim pentru a ne reveni. Lu-
crând în domeniul IT şi având 
fi ecare o familie, ne-am gân-
dit să facem o platformă digi-
tală de sănătate care ar putea 
să ajute toate familiile din Ro-
mânia”, a susţinut pentru „Ade-
vărul”, Sveatoslav Vizitiu, 33 de 
ani, co-fondatorul aplicaţiei.

Poate fi  descărcată gratuit 
pe orice smartphone

„Unul din 3 copii în Româ-
nia sunt supraponderali, aşa-
dar publicul nostru ţintă sunt 
familiile care au copii cu pro-
bleme de sănătate cauzate de 
obezitate, însă platforma poa-
te fi  folosită şi de familiile ca-
re îşi doresc să aibă un stil de 
viaţă sănătos. Aplicaţia are do-
uă interfeţe diferite, una pen-
tru părinţii şi una pentru co-
pii, astfel încât cei mici sunt 

motivaţi să scadă în greutate 
într-un mod distractiv şi plă-
cut, iar părinţii primesc sfaturi 
utile pentru un stil de viaţă să-
nătos”, spune Sveatoslav.

Interacţiunea copiilor 
prin jocuri

Părinţii se conectează cu te-
lefonul la aplicaţia descărcată 
de copii – unde aceştia înre-
gistrează activităţile zilnice şi 
ce alimente au consumat. Pe 
baza acestor informaţii, apli-

caţia poate recomanda o die-
tă adaptată la necesităţile co-
piilor. Aplicaţia se bazează pe 
interacţiunea copiilor prin jo-
curi, aceştia realizând activi-
tăţi variate prin care primesc 
recompense din partea părin-
ţiilor, sau organizând compe-
tiţii între membrii familiei sau 
grupul de prieteni.

Pentru părinţi, aplicaţia ofe-
ră diverse funcţionalităţi me-
nite să îi implice cât mai activ 
în procesul de slăbire al copi-

ilor, de la sfaturi de alimenta-
ţie sănătoasă şi variată, perso-
nalizate în funcţie de preferin-
ţele culinare, până la idei de 
activităţi fi zice care pot fi  rea-
lizate împreună cu copiii. În 
plus, părinţii pot urmări direct 
din aplicaţie evoluţia copilului 
în timp real printr-un mod de 
monitorizare al activităţile aces-
tora înregistrate prin smartde-
vice-uri sau telefon.

Au participat experţi 
nutriţionişti şi psihologi

Cea mai mare provocare a 
IT-iştilor a fost să înţeleagă 
cum ar putea, prin interme-
diul tehnologiei, să vină în aju-
torul cât mai multor familii din 
România. „Pentru a identifi ca 
cât mai bine comportamentul 
şi nevoile potenţialilor utiliza-
tori ai aplicaţiei, am organizat 
interviuri repetate cu câteva 
familii, dar şi cu specialişti din 
domenii conexe, reuşind ast-
fel să găsim soluţia perfectă”.

În momentul de faţă, pe 
partea de nutriţie, echipa co-
laborează cu Simona Tivadar 
(medic primar în diabet, boli 
de nutriţie şi metabolism), Iu-
lia Hădărean (nutriţionist), 
Ioana Popa (nutriţionist), Mi-

haela Vornicu (psiholog) şi 
Georgiana Roşca (psiholog).

Inteligenţa artifi cială 
în luptă cu obezitatea

„Prin monitorizarea şi în-
registrarea directă în aplicaţie 
a activităţilor fi zice şi nutriţi-
onale ale familiei, algoritmul 
de inteligenţă artifi cială va pu-
tea ajusta corect dietele pen-
tru membrii familiei, şi va 
schimba în timp real planul 
nutriţional al acestora”, sus-
ţine Sveatoslav.

El a mai precizat că „reţe-
tele culinare din această plat-
formă digitală au fost selec-
tate pe baza produselor şi re-
ţetelor tradiţionale dar şi in-
ternaţionale, şi sunt corelate 
automat cu activităţile pe ca-
re membrii familiei le desfă-
şoară zi de zi. În plus, apli-
caţia oferă sfaturi alimenta-
re primite de la nutriţioniştii 
noştri, care în timp vor fi  au-
tomatizate prin inteligenţă 
artifi cială”.

Aplicaţia poate fi  descărca-
tă gratuit, iar dezvoltatorii sus-
ţin că acest lucru va rămâne 
valabil, urmând ca anumite 
funcţionalităţi să fi e accesibile 
în baza unui abonament lunar.

Aplicaţia mobilă cu care ne putem feri 
copiii de obezitate vine de la Cluj
Consumul excesiv de tehnologie poate avea efecte negative asupra sănătăţii copiilor. Printre riscurile 
la care sunt expuși cei mici se numără și obezitatea.

Pentru părinţi, aplicaţia oferă diverse funcţionalităţi menite să îi implice cât mai activ în procesul de slăbire al copiilor
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Muzeul Ţării Crişurilor din 
Oradea va organiza o expo-
ziţie a pictorului Ioan Aurel 
Mureşan, intitulată 
„Erotikonia” care, prin inter-
mediul picturii, vorbeşte 
despre „foamea de iubire”.

Vernisajul va avea loc marţi, 
19 noiembrie, la sediul insti-
tuţiei muzeale, conform Ebi-
horeanul. Expoziţia va fi  pre-
zentată de Ioan Moldovan, di-
rectorul Revistei Familia, şi de 
Aurel Chiriac, directorul Mu-
zeului Ţării Crişurilor.

„Erotikonia” este o expo-
ziţie în care, aşa cum suge-
rează şi numele, Eros este 
personajul principal, „întru-
pat” într-o serie de lucrări în 
care artistul „glisează între 
carnalitate şi ideal, între 
voyeurism şi diafan şi inge-
nuu cu o uşurinţă de care 
doar marii artişti sunt capa-
bili”, transmite criticul de 
artă Aurel Chiriac.

Ioan Aurel Mureşan argu-
mentează conceptul artistic 
care stă la baza acestei expo-
ziţii. „Erotikonia este un ţinut 
al imaginarului dominat de 
cei doi termeni care compun 
jocul semantic al titlului – du-
etul conceptual eros/ikon. Ero-
sul ca energie magică univer-
sală este principiul vital al in-

dividuaţiei, înţeleasă ca drum 
iniţiatic al eului individual că-
tre sinele atotcuprinzător.

Forţa imaginară a Erosu-
lui este atât de mare încât ea 
structurează aproape toate 
formele simbolice ale cultu-
rii. Termenul eikon (icon) fa-
ce trimitere către reprezentă-
rile mentale şi cele materi-
al-picturale.

Prin urmare, corpul femi-
nin, ca eikon fundamental, 
se aşează în centrul repre-
zentărilor, motivelor şi for-
melor artistice. În cazul pro-
iectului de faţă, vom vedea 
o desfăşurare imagistică exu-
berantă, un spectacol vizu-
al-spectacular al eternului 

feminin în congruenţă cu 
limbajul specifi c al picturii 
contemporane”.

Expoziţia va fi  deschisă 
publicului până în 2 februa-
rie. Ioan Mureşan s-a născut 
în 1956, la Ceanu Mare, a 
urmat studiile Liceului de 
Arte Plastice Romulus La-
dea, din Cluj-Napoca, după 
care a absolvit Institutul de 
Arte Plastice Ion Andreescu, 
specializarea pictură. Din 
2005 a devenit doctor al U-
niversităţii de Artă şi Design 
din Cluj, unde activează ca 
profesor universitar.

Începând din 1981, anul 
debutului său artistic, a par-
ticipat la 29 de expoziţii de 
grup în ţară şi străinătate, din-
tre care Bienala Internaţiona-
lă de Artă Sao Paolo, Brazilia 
(1991) şi Expoziţia Internaţi-
onală din Lisabona, Portuga-
lia (1992).

De-a lungul carierei sale 
artistice, a avut nouă expo-
ziţii personale în România şi 
una la Crescent Theatre, din 
Birmingham, Anglia (2002). 
Expoziţia "Erotikonia" este 
cea de-a doua personală pre-
zentă de muzeul bihorean, 
după cea vernisată în 1997, 
la vechiul sediu al instituţiei 
muzeale, din Palatul Baroc.

Expoziţie de pictură erotică, 
semnată de un clujean, la Oradea

Premiera piesei „Mutter 
Courage şi copiii ei”, 
de Bertold Brecht şi Paul 
Dessau, în regia lui Armin 
Petras, va avea loc în 19 
noiembrie şi va deschide 
ofi cial Festivalul Uniunii 
Teatrelor din Europa.

Spectacolul este rezultatul 
unei coproducţii internaţiona-
le a Teatrului Maghiar de Stat 
(TMS) Cluj şi Staatsschaus-
piel Dresda, premiera versiu-
nii de la Dresda având loc la 
sfârşitul lunii septembrie.

Directorul de programe Zol-
tan Csep a dialogat cu crea-
torii despre procesul montă-
rii spectacolului. Armin Pe-
tras a evidenţiat diferenţele 
dintre tradiţia teatrală germa-
nă şi cea maghiară, ceea ce a 
făcut ca perioada repetiţiilor 
să fi e una interesantă. În ace-
laşi timp, a considerat impor-

tant să sublinieze rolul coru-
lui format din actori şi stu-
denţi de la actorie.

„Personajele uşor de recu-
noscut se afl ă pe scenă, cu 
toate acestea, ceilalţi, mulţi-
mea care se grăbeşte pe sce-
nă, ei reprezintă întruchipa-

rea războiului ca atare. Mon-
tarea a fost foarte scurtă şi in-
tensă, dar sunt fericit, pentru 
că viziunea pare să funcţio-
neze. Războiul nu este purtat 
doar de politicieni, el există 
şi pe internet sau între cul-
turi, de aceea textul lui Bre-

cht rămâne foarte relevant şi 
astăzi”, a spus regizorul.

Designerul de costume al 
spectacolului, Cinzia Fossati, 
s-a străduit să creeze costu-
me abstracte care nu sunt spe-
cifi ce unei anumite perioade, 
dar care susţin lumea şi at-

mosfera instabilă, de război, 
a producţiei.

Julia Laczo, care joacă ro-
lul principal, a vorbit despre 
acesta. „A juca rolul Mutter 
Courage este o provocare uri-
aşă. Ea este o femeie puter-
nică, inteligentă şi este o fe-
meie de afaceri foarte bună. 
Genul de femeie care nu şi-ar 
putea exprima niciodată dra-
gostea, decât cu o palmă, cel 
mult. Nu face nimic întâm-
plător, plănuieşte totul te-
meinic, şi atât de precis, în-
cât nici nu observă că îşi 
pierde copiii de lângă ea. 
Oricum ar fi  ea, datorită for-
ţei şi durităţii sale, nu îşi dă-
unează doar sieşi, ci şi pro-
priilor săi copii”.

Echipa de creaţie a fost for-
mată şi din scenograful Olaf 
Altmann, designerul de cos-
tume Cinzia Fossati, coregra-

ful Denis Koone Kuhnert, dra-
maturgul Katrin Schmitz şi 
designerul de lumini Norman 
Plathe-Narr.

În „Mutter Courage” mai 
joacă Zsuzsanna Totszegi / 
Maria Tomoiagă, Andras Bu-
zasi, Csaba Marosan, Ferenc 
Sinko, Szabolcs Balla şi Emo-
ke Kato. Protagoniştii scene-
lor de mulţime sunt Timea 
Jerovszky, Csilla Varga, Gi-
zella Kicsid, Kinga Otvos, Al-
par Fogarasi, Robert Vass 
Laczko, Adrian Nicolae, An-
tonella Abraham, Janos Platz, 
Szilard Peter Szocs, Gellért 
Szalantai, Norbert Szallos, 
Brlint Elod, Mate Erdei, Ti-
mea Gyenge, Gellert Nagy, 
Kristof Nagy Kopeczky, Sza-
bolcs Orban, Kata Panczel, 
Melinda Sepsi, Noemi Szant-
tus, Zsuzsa Tatar, Peter Var-
ga, Aron Wagner.

„Mutter Courage şi copiii ei” deschide UTE Fest – Cluj
Spectacol realizat de Teatrul Maghiar Cluj în colaboare cu Staatsschauspiel Dresda 

Premiera piesei „Mutter Courage şi copiii ei” va avea loc mâine şi va deschide Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa

AUREL CHIRIAC | 
critic

 „«Erotikonia» este 
o expoziţie în care, 
aşa cum sugerează 
şi numele, Eros este 
personajul principal, 
„întrupat“ într-o serie 
de lucrări în care 
artistul „glisează între 
carnalitate şi ideal, 
între voyeurism şi 
diafan şi ingenuu 
cu o uşurinţă de care 
doar marii artişti 
sunt capabili“
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Declaraţiile de venit depu-
se în 2019 pentru venituri-
le suplimentare obţinute 
în 2018 din meditaţii au 
fost înregistrate la ANAF 
de 4.135 de persoane.

Potrivit datelor obţinute 
de Edupedu.ro, veniturile to-
tale declarate au fost de 
35.325.388 de lei, echivalen-
tul a peste 7 milioane de eu-
ro. Cele mai multe declara-
ţii de venit din meditaţii au 
fost depuse în judeţul Cluj, 
urmat de Bucureşti şi de ju-
deţul Bihor, iar cele mai ma-
ri sume au fost declarate în 
Bucureşti şi Mureş.

Cea mai mare sumă me-
die obţinută ofi cial din me-
ditaţii a fost în Bucureşti, 
17.471 de lei, urmat de ju-
deţele Mureş (15.2014 lei) şi 
Timiş (13.243 lei). La polul 
opus în clasamentul numă-
rului declaraţiilor sunt jude-
ţele Botoşani şi Tulcea, cu 
doar 5, respectiv 7 persoane 
care şi-au declarat venituri 
din meditaţii în 2018.

În privinţa sumei medii 
declarate, judeţele Vaslui, 
Mehedinţi şi Buzău sunt pe 
ultimele locuri, potrivit da-
telor citate.

După regiuni, piaţa medi-
taţiilor fi scalizate este cel mai 
dezvoltată în Transilvania, un-
de sunt cei mai mulţi profe-

sori care îşi declară venituri-
le din meditaţii.

4 din 10 elevi fac medita-
ţii plătite la materiile de şcoa-
lă, potrivit unui studiu Salvaţi 
Copiii din 2018, citat de ştiri-
leprotv.ro. 

La cele mai multe ore de 
meditaţii merg tinerii de la 
liceu, peste jumătate fac ore 
suplimentare, dar nici la 

gimnaziu nu e cu mult di-
ferită situaţia.

Costurile plătite sunt de 
peste 1.000 de lei pentru ele-
vii din clasele 1-4, cel mai 
mult cheltuie părinţii elevilor 
de gimnaziu, peste 2.000 de 
lei. Bugetul pentru meditaţii 
la liceu este de peste 150 de 
lei pe lună, în medie, potrivit 
sursei citate.

Cei mai mulţi profesori care 
au declarat venituri din 
meditaţii sunt în judeţul Cluj

Compania clujeană Terapia, 
cea mai importantă compa-
nie de medicamente generi-
ce şi produse OTC din 
România, anunţă extinderea 
parteneriatului semnat la 
începutul acestui an pentru 
dezvoltarea învăţământului 
dual la Cluj, prin implicarea 
în proiectul „Academia 2 în 
1 – Şcoală şi Carieră”, creat 
la iniţiativa Inspectoratului 
Şcolar Judeţean.

În luna septembrie a aces-
tui an, compania Terapia şi-a 
deschis porţile pentru prima 
clasă de elevi formată în ba-
za acordului de dezvoltare a 
învăţământului profesional 
dual semnat de companie şi 
Colegiul Tehnic ,,Ana Aslan” 
din Cluj. Astăzi, pentru Tera-
pia, rezultatele parteneriatu-
lui înseamnă o clasă de 28 de 
elevi înscrişi în anul şcolar 
2019-2020, perioade de pregă-
tire practică a acestora în ca-
drul laboratoarelor de speci-
alitate şi a secţiilor de produc-
ţie ale companiei, punerea la 
dispoziţie a resurselor infor-
maţionale şi a echipamente-
lor necesare, oferirea de bur-
se lunare pentru toată perioa-
da de pregătire teoretică şi 
practică, dar şi a altor stimu-
lente materiale şi fi nanciare 
suplimentare acordate în func-
ţie de performanţă.

Iar pentru ne dorim ca 
acest proiect să stârnească 
nu doar interesul, ci şi entu-
ziasmul benefi ciarilor noştri, 
împreună cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Cluj, am pus 
recent bazele proiectului 
„Academia 2 în 1 – Şcoală şi 
Carieră”, prin care ne-am a-
sumat misiunea de a aduce 
în lumina refl ectoarelor şi de 
a prezenta avantajele învăţă-
mântului dual în faţa elevi-
lor, părinţilor dar şi autorită-
ţilor locale din comunităţile 
rurale din judeţul Cluj.

Vorbind despre viziunea ca-
re a stat la baza susţinerii aces-
tor iniţiative, domnul Dragoş 
Damian, CEO Terapia, a men-
ţionat: “Credem că acest tip 
de parteneriat, şcoală-indus-
trie, este singurul care poate 
crea premisele depăşirii, în ur-
mătorii 5 ani, a difi cultăţilor 
majore generate de migraţia 
forţei de muncă, a celor lega-
te de abandonul şcolar şi a 
prăbuşirii industriei prelucră-
toare din România, pe fondul 
închiderii fabricilor şi a şcoli-
lor profesionale. Suntem o com-
panie clujeană, în această co-
munitate ne desfăşurăm acti-
vitatea şi este fi resc să punem 
umărul la dezvoltarea acestei 
comunităţi. Pentru anul şco-
lar 2020 – 2021, ne-am propus 
să susţinem o nouă clasă de 

28 de copii în pregătirea pen-
tru profesia de operator che-
mist, dar şi alţi 10 copii din-
tr-o clasă de operatori, meca-
nici şi lăcătuşi echipamente şi 
instalaţii industriale. La fi na-
lul pregătirii profesionale, toţi 
aceşti elevi vor avea un loc de 
muncă asigurat la Terapia – 
remuneraţia din industrie fi -
ind în acest moment de peste 
3500 lei net / lună”.

La începutul acestui an, 
din dorinţa de a susţine for-
marea competenţelor necesa-
re pentru dezvoltarea perso-
nală şi profesională a tineri-
lor, Terapia – o companie SUN 
PHARMA a încheiat un par-
teneriat cu reprezentanţii Co-
legiului Tehnic ,,Ana Aslan” 
vizând dezvoltarea învăţămân-
tului profesional dual din Cluj, 
proiectul benefi ciind şi de spri-
jinul Primăriei Municipiului 
Cluj-Napoca.

Terapia, este cea mai im-
portantă companie de medi-
camente generice şi produse 
OTC din România. Din luna 
martie 2015 a devenit parte a 
Sun Pharma, o organizaţie ca-
re reuneşte 42 de site-uri de 
producţie în care se fabrică 
peste 2.000 de forme farma-
ceutice ce sunt distribuite în 
peste 100 de ţări, prin impli-
carea a mai mult de 32.000 
de angajaţi la nivel global.

Terapia SA susţine 
învăţământul dual la Cluj
38 de elevi pentru anul şcolar 2020-2021 fac practică 
la angajator și primesc burse

101 elevi şi profesori clu-
jeni au fost premiaţi joi în 
cadrul unei ceremonii care 
a avut loc în Sala de sticlă 
a Primăriei Cluj-Napoca, 
ca urmare a rezultatelor 
deosebite obţinute în acest 
an şcolar la examenele 
de Bacalaureat şi Evaluare 
Naţională, precum şi la 
olimpiadele internaţiona-
le. Au primit recunoaştere 
din partea comunităţii clu-
jene 44 de elevi şi 57 
de profesori.

„Felicit în primul rând ti-
nerii care au obţinut perfor-
manţe la examenele de Eva-
luare Naţională şi Bacalaure-
at şi la olimpiade, dar şi cor-
pul didactic care a avut grijă 
şi i-a îndrumat şi, nu în uti-
mul rând, conducerea şcoli-
lor şi a Inspectoratului Şcolar 
pentru ceea ce au făcut. Vreau 
să ştiţi că din perspectiva stra-
tegiei oraşului nostru, com-
ponenta educaţiei este una 
fundamentală. 20% din ce 
plătesc clujenii ca impozite şi 
taxe se întorc în educaţie şi 

acest procent nu include par-
tea de infrastructură, adică re-
paraţia şcolilor, partea de zu-
grăveli, partea de întreţinere. 
Mă refer la cealaltă compo-
nentă educaţională, partea ca-
re ţine de fi nanţarea per elev. 
Dacă nu ar exista fi nanţarea 
pe care Primăria să o asigu-
re, din cealaltă fi nanţare de 
bază Clujul nu ar reuşi să 
menţină dimensiunea educa-
ţională. Primăria Cluj-Napo-
ca are componente în tot ce-

ea ce înseamnă procesul edu-
caţional: transportul elevilor 
la şcoală, programul Şcoală 
după şcoală, bursele pe care 
le oferim tuturor celor care au 
minim media 8,50 şi nota 10 
la purtare. Aceste lucruri, îm-
preună cu susţinerea investi-
ţională, au reprezentat şi re-
prezintă dimensiuni strategi-
ce fundamentale în oraşul nos-
tru. Tinerilor le transmit că 
avem un obiectiv foarte sim-
plu şi direct: să staţi la Cluj 

şi să terminaţi facultatea aici. 
Şi să munciţi la Cluj după ce 
terminaţi facultatea pentru că 
România pierde enorm de mult 
prin exodul de talente pe ca-
re îl are în acest moment”, a 
transmis primarul Emil Boc.

„Este al cincilea an la rând 
în care Clujul este pe primul 
loc în ţară în ceea ce priveş-
te rezultatele de la Baclaure-
at, Evaluarea naţională, olim-
piade sau defi nitivat. În mo-
mentul în care colegii noştri 

din ţară au întrebat de ce la 
noi se poate, am răspuns pen-
tru că toată lumea merge în 
aceeaşi direcţie, că este vor-
ba de familie, de şcoală, de 
administraţie locală sau jude-
ţeană”, a declarat Valentin 
Cuibus, inspectorul general al 
Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Cluj.

Primăria Cluj-Napoca a pre-
gătit în pachetele cu premii şi 
o surpiză: câte un tricou cu 
semnătura Simonei Halep. 

Recompense pentru elevii silitori
Primăria Cluj-Napoca a oferit premii în bani şi tricouri semnate de Simona Halep celor mai buni elevi 
şi profesori din oraş. Peste 100 de elevi şi profesori au fost premiați.

101 elevi şi profesori clujeni au fost premiaţi joi pentru rezultatele deosebite obţinute în acest an şcolar

În ședinţa de la fi nalul lu-
nii octombrie, Consiliul 
Local a alocat suma de 
101.000 de lei pentru pre-
mierea celor 101 elevi și 
profesori de la școlile clu-
jene astfel:
- 55.000 de lei pentru 25 
de elevi care au obţinut 
media 10 la examenul de 
evaluare naţională, sesiu-
nea iunie 2019 și a 30 de 
profesori care s-au ocupat 
de pregătirea lor;
- 27.000 de lei pentru pre-
mierea a 9 elevi care au 
obţinut media 10 la exa-
menul de bacalaureat, se-
siunea iunie – iulie 2019, 
precum și a celor 18 profe-
sori care s-au ocupat de 
pregătirea lor;
- 19.000 de lei pentru 
premierea a 10 elevi care 
au obţinut rezultate deo-
sebite la olimpiadele șco-
lare (faza internaţională), 
precum și pentru cei 9 
profesori care s-au ocupat 
de pregătirea lor.

101.000 lei 
pentru 101 elevi 
și profesori
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ANUNŢ PUBLIC

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE TRANSPORT 
URBAN GRATUIT PE BAZA L 118/1990, L 189/2000 

si OUG 214/1999 ŞI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

1. Persoanele benefi ciare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999 – strămutaţi, 
refugiaţi, deportaţi şi deţinuti politici – benefi ciază de gratuitate la transportul în comun 
pe toate liniile în cadrul Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Cluj (municipiul Cluj-Na-
poca, comunele Apahida, Baciu, Chinteni, Ciurila, Feleacu și Florești). Comunicăm persoa-
nelor încadrate în categoriile mai sus menţionate că eliberarea abonamentelor pentru anul 
2020 se va desfășura în perioada 20.11.2019-17.01.2020, la următoarele locaţii:

Centrul de 
Vanzare

Adresa Luni-
Miercuri

Joi Vineri Sâmbătă,
Duminică

CTP – Birou 
Abonamente 
Bd. 21 
Decembrie

Bd. 21 
Decembrie 
1989 nr. 79A

07:30-21:45 07:30-21:45 07:30-21:45 Inchis

CTP -Birou 
Abonamente 
P-ta 1 Mai

P-ta 1 Mai 
FN

06:00-21:45 06:00-21:45 06:00-21:45 Inchis

Primaria 
Centrala

Str. Moţilor 
nr. 7

08:30-16:15 08:30-18:15 08:30-16:15 Inchis

Primaria 
Grigorescu

Str. Alexan-
dru Vlahuta 
nr.46-47

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria 
Zorilor

Str. Pasteur 
nr. 60

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria Iris Piata 
Liebcknecht 
nr.7-8

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria 
Someseni

Str. Traian 
Vuia nr.41

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria 
Manastur

Str. Ion 
Mester nr. 
10

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Abonamente 
Minerva

Statia 
Minerva, la 
parterul 
blocului

06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-21:00 08:00-16:00

Abonamente 
Arte Plastice

Statia Arte 
Plastice

06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-21:00 08:00-16:00

Benefi ciarii L 118, L 189 si OUG 214 vor prezenta la biroul de abonamente:
- Buletin / carte de identitate – în original (domiciliul pe raza judeţului Cluj) ;
- Decizia sau Hotărârea de la Casa Judeţeana de Pensii Cluj – copie (se reţine);
- Două copii după ultimul cupon de pensie – (se reţin);

- Cerere emitere card – se completeza și se reţine.
 2. Persoanele cu dizabilităţi sunt invitate, începând cu data de 18.11.2019, să se pre-

zinte la Centrul de vânzare OPERA – P-ţa Ștefan cel Mare nr.17-18 pentru ridicarea abona-
mentelor gratuite pentru anul 2020. Persoanele din această categorie vor avea asupra lor 
următoarele documente:

- Buletin/carte de identitate– în original;
- Cerere emitere card – se completeza și se reţine.

CTP Cluj-Napoca S.A.

PUBLICITATE

Primăria Cluj-Napoca, 
prin Centrul de Inovare 
şi Imaginaţie Civică Cluj 
(CIIC) iniţiază o serie de 
consultări publice a cetă-
ţenilor interesaţi cu privi-
re la proiectul viitorului 
Parc Est din municipiu. 
Parcul Est se întinde 
pe 46 de hectare în zona 
lacurilor din Gheorgheni.

Astfel, ca primă etapă în 
seria de consultări publice, 
clujenii sunt invitaţi să par-
ticipe la un chestionar elec-
tronic pentru a răspunde 
unor întrebări generale cu 
privire la felul în care cosi-
deră potrivit să fie aborda-
te funcţiunile acestui nou 
proiect verde, de amploare, 
al oraşului, înainte de a se 
intra în detaliile tehnice ale 
proiectării sale.

„Primăria Cluj-Napoca, în 
parteneriat cu Ordinul Arhi-
tecţilor din România, urmea-
ză să organizeze un concurs 
de soluţii pentru viitorul parc 
Est. Consultarea publică es-
te menită să ajute în dirija-
rea unei teme care să răs-
pundă nevoilor viitorilor uti-
lizatori – creşterea calităţii 
vieţii în cartierele învecina-
te şi diminurea impactului 
ecologic a expansiunii urba-
ne prin păstrarea biodiversi-
tăţii unei zone spectaculoa-
se şi extrem de valoroase 
prin caracterul ei sălbatic. 
Chestionarul este intitulat 
«Cinci întrebări despre par-
cul Est din Cluj-Napoca», iar 
întrebările la care se solici-
tă opinia celor interesaţi ur-
măresc să contureze profi lul 
viitorului parc, de la dotări-

le pe care acesta ar trebui să 
le aibă (terenuri de sport, 
alei, plantaţii ornamentale, 
porţiuni de natură sălbatică, 
unităţi de alimentaţie publi-
că etc), la benefi ciarii aces-
tuia şi la gradul de priorita-
te pe care îl reprezintă pen-
tru oraş”, transmite Primă-
ria Cluj-Napoca.

Consultarea se va încheia 
în data de 10 ianuarie 2020.

Chestionarul poate fi  com-
pletat online, pe site-ul pri-
măriei Cluj-Napoca.

La începutul lunii martie, 
zeci de clujeni au protestat în 
Consiliul Local faţă de deci-
zia Primăriei de a construi un 
aquapark în Gheorgheni-Be-
caş. Ecologiştii, dar şi cei ca-
re locuiesc în Gheorgheni, au 
cerut deja în repetate rânduri 
Primăriei să nu facă în Parcul 

Est un aquapark. Una dintre 
probleme ridicate de cetăţeni 
a fost zgomotul care va fi  pro-
dus odată ce va fi  dat în func-
ţiune aquaparkul.

„Proiectul este încă în ana-
liză, nu ne grăbim pentru a 
lua decizii pripite. Trebuie să 

stabilim cea mai bună loca-
ţie. Nu este un proiect fi nal, 
nu este locaţia fi nală, este 
doar o locaţie propusă. Loca-
ţia fi nală, printr-o dezbatere 
încă nefi nalizată cu societa-
tea civilă. Trebuie făcut (n.red. 
aqua park-ul), toată lumea e 

de acord, dar trebuie să-l fa-
cem acolo unde nu există dis-
pute majore pe marginea a-
cestui subiect”, a precizat pri-
marul Emil Boc.

43 milioane de euro costă 
realizarea aquapark-ului în 
Cluj-Napoca.

Clujenii sunt chemaţi să decidă: aquapark sau parc în Parcul Est

În total, cinci oferte au 
fost depuse pentru reali-
zarea studiilor de prefeza-
bilitate şi fezabilitate pen-
tru metrou şi tren metro-
politan în Cluj-Napoca. 
Licitaţia a fost câştigată 
de o asociere de trei 
fi rme, din Italia, Franţa 
şi România, însă aceasta 
a fost contestată.

Metroul SA, proiectant al 
metroului bucureştean, a de-
pus contestaţie la licitaţia pen-
tru studiile necesare constru-
irii unei linii de metrou din 
Cluj-Napoca.

Reprezentanţii Metroul SA 
susţin că o fi rmă din asocie-
rea câştigătoarea a contribuit 
şi la realizarea caietului de 
sarcini, scrie clubferoviar.ro.

Primarul Emil Boc a anun-
ţat la fi nele lunii octombrie câş-
tigătorul licitaţiei pentru studi-
ile necesare realizării metrou-
lui: asocierea SWS Engineering 
Spa (Italia) – Systra (Franţa) – 
Metrans Engineering SRL, cu 
o ofertă de 30,1 milioane de 
lei. Tot atunci, edilul declara că 
nu se aşteaptă ca proiectul să 
fi e blocat în contestaţii.

Şi totuşi, participantul a 
cărui ofertă a fost plasată pe 
locul 2, Metroul SA, a depus 
pe 8 noiembrie contestaţie la 
Consiliul Naţional de Soluţi-
onare a Contestaţiilor (CNSC).

Pe lângă faptul că preţul 
oferit de Metroul SA, de re-
spectiv 29,38 milioane de lei, 
a fost mai mic decât cel al 
asocierii declarate câştigătoa-
re, reprezentanţii companiei 
bucureştene acuză şi depunc-
tarea artifi cială a ofertei lor. 
Mai mult, aceştia spun că Pri-
măria Cluj-Napoca avea obli-
gaţia să elimine din licitaţie 
asocierea declarată câştigătoa-

re, întrucât din ea face parte 
chiar fi rma care a oferit con-
sultanţă pentru elaborarea do-
cumentaţiei.

Este vorba de Metrans En-
gineering SRL, fi rmă deţinută 
de Radu Gabriel Dumitru şi Io-
nel Oprea, informează Econo-
mica.net. Potrivit datelor pu-
blice, Primăria Cluj-Napoca a 
acordat acestei fi rme prin atri-
buire directă un contract de 
100.000 de lei în toamna anu-
lui trecut. Contractul viza con-

sultanţă chiar pentru realiza-
rea caietului de sarcini al lici-
taţiei pe care Metrans urma să 
o câştige un an mai târziu cu 
partenerii italieni şi francezi.

Primăria Cluj – Napoca a 
primit cinci oferte la licitaţia 
pentru studiile necesare reali-
zării metroului şi trenului me-
tropolitan. Emil Boc şi prima-
rii a şase comune au semnat, 
în aprilie, acordul de asociere 
pentru realizarea metroului şi 
a trenului metropolitan.

Metroul clujean 
s-a împotmolit. 
Licitaţia a fost contestată!

Noul coridor magistral de transport rapid (metrou) pe axa 
vest-centru-est va urmări să deservească mai multe puncte 
principale de interes. În prima etapă este vorba despre centrul 
zonei de sud a comunei Florești, viitorul spital regional de ur-
genţă, centrul comercial Vivo, cartierul Mănăștur, centrul ora-
șului Cluj-Napoca și zona de est a orașului (respectiv zona 
Aurel Vlaicu /Pod IRA),
În a doua etapă se vor lua în considerare atât centrul zonei de 
sud a comunei Florești cât și comuna Gilău.
Pe noua linie de metrou sunt propuse 15 staţii pe o lungime de 
aproximativ 16 km, deci o interstaţie medie de 1035 m.
„Astfel, câștigătorul licitaţiei are, de la data ordinului de înce-
pere a lucrărilor, 5 luni la dispoziţie să fi nalizeze studiul de 
pre-fezabilitate pentru metrou, apoi încă 11 luni să pună la 
punct PUZ-ul și apoi încă 10 luni să fi nalieze studiul de fezabili-
tate pentru metrou”, transmitea municipalitatea.

Pe unde ar urma sa circule metroul
Metroul ar urma să aibă 15 staţii pe o lungime de aproximativ 16 km



luni, 18 noiembrie 2019 politica.monitorulcj.ro 9

PUBLICITATE

Odată cu aproprierea sezo-
nului rece, tăierile în pădu-
rea afl ată la vest de 
Cluj-Napoca se vor înmulţi, 
avertizează deputatul inde-
pendent Adrian Dohotaru.

Parlamentarul clujean sus-
ţine că primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc „igno-
ră problema”, dar admite că 
sunt mai multe tăieri legale 
decât ilegale, de pe proprietăţi 
private. „Toamna-iarna o să 
fi e presiuni şi mai mari de tă-
iere pentru lemn de foc”, aver-
tizează Dohotaru, care afi rmă 
că soluţia ar fi  o înţelegere în-
tre Primărie, Consiliul Jude-
ţean Cluj, Direcţia Silvică, pro-
prietari privaţi şi ecologişti pen-
tru crearea unei păduri-parc 
în benefi ciul clujenilor.

„Miza e mare: să conser-
văm unul din plămânii verzi 
ai oraşului, să ne dea un aer 
cât mai bun. Primarul Emil 
Boc a promis că discută cu 
proprietarii privaţi, că face pă-
dure-parc, dar ne-a păcălit. În 
ciuda insistenţelor mele la în-
tâlnirile directe, în ciuda ape-
lurilor telefonice, prin media 
sau petiţia cea mai mare a 
oraşului, ne-a aburit în con-
tinuu. Mai nou, spune că le-
gea spune că nu îi permite să 
facă nimic. Dar atunci de ce 
să minţi că discuţi cu propri-
etarii privaţi sau că faci pă-

dure-parc fără tăieri?”, se plân-
ge Adrian Dohotaru.

În petiţia semnată deja de 
peste 8.800 de clujeni se ara-
tă că, total contrar afi rmaţii-
lor iniţiale, toată pădurea, adi-
că o suprafaţă de peste 300 
de hectare, ţine de Cluj-Na-
poca, şi nu de alte localităţi 
din jur. Astfel, 43 de hectare 
sunt în intravilanul munici-
piului, iar restul în extravilan. 
Potrivit ecologiştilor, Primă-
ria ar trebui să îi despăgubeas-
că pe proprietarii privaţi, ca-
re deţin jumătate din pădure, 
cu lemn sau bani. Asta ar sim-
plifi ca foarte mult lucrurile, 
susţin iniţiatorii petiţiei.

„În Pădurea Hoia alerg de 
vreo 25 de ani, este pădurea 
pe care o apreciez cel mai ta-
re, alături de Pădurea Făget. 
Sunt mii de clujeni care folo-
sesc Pădurea Hoia, de aceea 
trebuie să spunem foarte clar 
Primăriei, pentru că este pe 
teritoriul administrativ al Pri-
măriei Cluj-Napoca, că trebu-
ie să intervină, să ceară nişte 
planuri de amenajament foar-
te clare proprietarilor de aici, 
astfel încât Pădurea Hoia, ca-
re are statutul de pădure de 
protecţie pentru Cluj, să nu 
mai fi e tăiată, să nu mai fi e 
furată şi să fi e folosită cât mai 
des de clujeni”, afi rmă depu-
tatul clujean.

Vine iarna, se înteţesc 
tăierile în Pădurea Hoia?

Preşedintele Klaus Iohannis 
a declarat, sâmbătă la 
Bistriţa-Năsăud, că susţine 
alegerea primarilor în două 
tururi, deoarece astfel comu-
nităţile au o şansă reală să 
aleagă cea mai bună persoa-
nă pentru funcţie.

„Eu, personal, m-am mai 
exprimat în această chestiu-
ne şi pot să vă spun foarte 
franc, eu sunt pentru alege-
rea primarilor în două tururi. 
Este, evident, nevoie de dis-
cuţii politice şi la nivel de Par-
lament, aici, dar dacă ar fi  du-
pă opţiunea mea, eu aş mer-
ge clar pe două tururi, fi ind-
că aşa este cel mai corect, aşa 
au comunităţile şansa reală 
să aleagă pe cel mai bun”, a 
afi rmat Klaus Iohannis, între-
bat dacă ar susţine o ordo-

nanţă pentru alegerea prima-
rilor în două tururi şi dacă a 
discutat subiectul cu premie-
rul Ludovic Orban.

Pe 16 octombrie, Senatul a 
respins propunerea legislati-
vă a USR, care prevede reve-
nirea la alegerea primarilor în 
două tururi de scrutin în ca-
zul în care niciunul dintre can-
didaţi nu întruneşte majorita-
tea de voturi. Proiectul urmea-
ză să ajungă la Camera De-
putaţilor, for decizional pen-
tru iniţiativa legislativă.

Înaintea votului pentru în-
vestirea Guvernului în Parla-
ment, PNL a încheiat un acord 
cu USR, unul dintre puncte vi-
zând susţinerea alegerii prima-
rilor în două tururi de scrutin. 
La rândul său, PMP susţine 
astfel de alegeri a primarilor.

Klaus Iohannis militează 
pentru alegerea 
primarilor în două tururi

„După 19 ani de adminis-
traţie PSD, sub conducerea 
doamnei Magdalena Lucia 
Suciu, în Chinteni nu sunt 
drumuri asfaltate, nu exis-
tă canalizare şi nici sem-
nal la telefon. Toate aces-
tea se întâmplă într-un sat 
afl at la numai 13 km de 
Cluj-Napoca”, a fost mesa-
jul deputatului PNL de 
Cluj Sorin Moldovan, care 
l-a înfuriat pe deputatul 
PSD de Cluj Horia Nasra. 

Mâhnit pe afi rmaţiile libe-
ralului, social-democratul îl 
invită pe Moldovan să-şi dea 
demisia din Parlament şi să 
candideze la Primăria Chinteni.

„Se spune că înţelepciunea 
vine la braţ cu experienţă şi 
muncă în orice domeniu de 
activitate. Atunci când eşti le-
neş şi te rezumi la o critică su-
perfi cială, fără fond, fără gram 
de obiectivitate, sigur rămâi 
doar o pilă juvenilă teleporta-
tă în Cluj, fără trecut şi viitor 
în comunitatea noastră. Sori-
ne, dă-ţi demisia din Parlament 
şi contracandideaz-o pe doam-
na Lucia Suciu la Primăria co-
munei Chinteni! Lasă bravura 
de vitrină, coboară în teren, 
dacă eşti matur, şi realizează 
măcar 14,37% din ce a făcut 

omul Lucia Suciu pentru 
Chinteni!”, se arată într-un me-
saj al lui Nasra.

De ce nu este apă la 
Feiurdeni şi Pădureni?

Deputatul PSD afi rmă că, 
în trei ani de mandat de par-
lamentar, Sorin Moldovan „şi-a 
găsit un adversar” care nu es-
te „la categoria pană” în po-
litică. Nasra susţine că „ni-
ciun primar din Cluj nu are 
nevoie de el să-l apere” în fa-
ţa unui „strigăt de bichon”, 
dar îl invită pe Moldovan să 
„pună mâna pe telefon” şi să 

ceară o audienţă de la preşe-
dintele Consiliului Judeţean 
Cluj, Alin Tişe, pe care să-l 
întrebe de proiectele eşuate 
ale forului judeţean.

„Întrebă-l de ce nu este apă 
şi canalizare în Feiurdeni şi Pă-
dureni? În ce stadiu este pro-
iectul european coordonat de 
Compania de Apă Someş, pen-
tru că promisiuni au fost făcu-
te în fi ecare an locuitorilor din 
Feiurdeni şi Pădureni? Apoi, de 
ce nu-l întrebi pe Emil Boc de 
ce strada Valea Fânaţelor din 
Cluj-Napoca, care duce spre Pă-
dureni şi Feiurdeni, nu este ra-

cordată la reţele de apă pota-
bilă şi iluminat public? Apro-
po, dacă tot te întâlneşti cu Alin 
Tişe, întrebă-l şi când va asfal-
ta drumul judeţean din Satul 
Lung, DJ 109V, în caz că nu şti-
ai, tot un sat component al co-
munei Chinteni”, a declarat Ho-
ria Nasra, îndemnându-l pe So-
rin Moldovan să-şi ceară scu-
ze public Luciei Suciu.

„Sorine, ştiu că din Bihor 
era greu să înveţi istoria co-
munităţilor noastre, dar să ştii 
că, atunci când localitatea Fe-
iurdeni, fostă comună, a de-
venit sat component al comu-
nei Chinteni, nu exista nici 
drum de piatră, nici cămin 
cultural, iar şcoala nu era re-
abilitată. (...) Mai există un 
proiect, în standby pe lista 
proiectelor eligibile pentru fi -
nanţare de la FDI, «Moderni-
zare străzi în comuna Chinteni, 
judeţul Cluj». Luptă pentru el, 
aşa cum ne-am bătut noi, Cor-
nel Itu, Ilea Vasile, Cristina 
Burciu, subsemnatul, pentru 
proiectele comunităţilor din 
Cluj!”, l-a îndemnat Nasra pe 
Sorin Moldovan, provocân-
du-l să „se bată pentru pro-
iectele primarilor” în Guver-
nul Orban, indiferent de cu-
loarea politică.

Localitatea Chinteni, 
mărul discordiei între PSD şi PNL
În plină campanie electorală, se ascut săbiile între social-democraţi 
şi liberali. Ultima „dispută” între reprezentanţii PSD şi PNL s-a dat 
în Chinteni, localitate aflată la o aruncătură de băţ de Cluj-Napoca.

La mai puțin de 15 km de Cluj, în Chinteni, încă există drumuri neasfaltate
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii 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.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.
¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

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 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.
¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.
¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-

parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
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.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.
¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
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GRA-

TUIT

proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, că-
utăm o garsonieră de închiriat fără 
mobilă sau semimobilat pe termen 
lung. Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 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 ca ȘOFER, experienţă 
18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, 
cunoscător al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131
¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

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

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 electrică, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (7.7)
¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.
¤ 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 congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.
¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gîtiti și încălzit, preţ 
150 RON. Pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (3.9)
¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (3.7)
¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

MOBILIER
¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
â 205 cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt idea-
le pentru agenţii de turism, agen-
ţie imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.
¤ 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 fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.
¤ 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.
¤ 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-
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.

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-

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

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

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

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.

tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)
¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)
¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)
¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Inf. la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)
¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot două 
sobe. Preţ foarte bun, negociabil. 
Informaţii la tel. 0749-974302.
¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302.
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.
¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.
¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.
¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (24.40)
¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

CITAȚIE

¤  Doamna CORCHES ZORIȚA eset 
citată în calitate de pârât la Jude-
cătoria Câmpeni, în dosar nr. 

2337/203/2019, pentru data 
de19.11.2019, ora 8.30, în proces 
civil având ca obiect completare/
lâmurire dispozitiv a sentinței civi-
le nr. 897/2017, pronunțată în do-
sar nr. 872/203/2014*.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi catele constata-
toare de autorizare al BODY ATAK 
S.R.L. cu sediul în mun. Cluj-Na-
poca, strada Miraslău, nr. 2-4, 
județul Cluj, J12/1702/2009, 
C.U.I. 25962230. Se declară nule.
¤ Pierdut documentele origina-
le (certifi cat de înregistrare și 
certifi cat constatator) al fi rmei 
TEROM RESTAURANTS S.R.L., a-
vând J12/3081/2011, C.U.I. 
29461126. Se declară nule.

COLECŢIONARI
¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare, timbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra frate, 
lego, vederi vechi, statuete sau scu-
le, cum ar fi  mașina de găurit, fl ex. 
Relaţii la tel. 0749-974302 (3.5)

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică, în data de 28.11.2019, 
ora 12.00, bunuri mobile con-
stând din: Tractor U 651, nefunc-
ţional, preţ 21.926 lei, plus TVA și 
Rulotă Chateau 440, nefuncţiona-
lă, preţ 12.129 lei, plus TVA. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 11A, 
telefon 0264.591670, interior 
603 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI BELIŞ având sediul în str. 
Principală, nr. 105A, loc. Beliș, jud. Cluj, titular al planului/
programul Amenajament silvic al fondului forestier 
proprietate publică aparţinând comunei Beliș – U.P. I Beliș, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul 
menţionat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi  consultată 
la sediul APM Cluj cu sediul în str.Calea Dorobanţilor , nr. 
99, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, de luni pana vineri 
între orele 09:00 – 13:00.

Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM. Cluj, în termen de 18 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului.

ANUNŢURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR

DE CONCESIUNE

ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE 
PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
datele de contact, persoană de contact: Primăria Comunei 
Băişoara, CUI: 29114100, str. Principală, nr. 153, judeţul 
Cluj, telefon: 0264-333660, fax: 0264-333650, e-mail: 
primariabaisoara@yahoo.com.

2. Data publicării anunţului: 16.10.2019, în 3 ziare de 
largă circulaţie.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei 
castigatoare: celmai mare preţ.

4. Numărul ofertelor primate și al celor declarate valabile: 
1 ofertă primită, 1 ofertădeclaratăvalabilă.

5. Denumirea / numele și sediul / adresa ofertantului 
a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: JESSY&KRYSTEL.
SRL, sat Băișoara, Comuna Băișoara, nr. 273A, Judeţul Cluj.

6. Durata contractului: 5 ani.
7. Nivelul chiriei: 7,51lei / mp / luna.
8. Instanţa competent în soluţionarea litigiilor apărute 

și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Turda.
9. Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire 

a ofertei câștigătoare: 14.11.2019.
10. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile 

abilitate, în vederea publicării: 15.11.2019.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin L. 265/2006 și cu Ord. 1798/2007, 
SC TIPOGRAFIA ARTA S.R.L. anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţei de mediu pentru “activităţi 
tipografi ce” în Cluj Napoca, B-dul Muncii, nr. 237. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la ARPM 
Cluj Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni , 
marţi, miercuri, joi : 9-14, vineri : 9-12.

ANUNŢ DE MEDIU

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului,aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC RECICLARE 
PLUS SRL anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru OBIECTIVUL COLECTAREA 
DESEURILOR NEPERICULOASE SI RECUPERAREA MATERIALELOR 
RECICLABILE SORTATE str.BARC III nr.FN mun Cluj Napoca.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj,Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni intre 
orele 9.00 – 16.30,marti -joi intre orele 9.00-14.00, vineri 
intre orele 9.00-12.00

AVIZ DE MEDIU

ACC REAL ESTATE S.R.L. în calitate de titular anunţa 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2001, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru: „PUZ în condiţiile legii nr.350/2001 modifi cată 
şi actualizată“, Cluj-Napoca, str. Dostoievski, nr.18-22, 
judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99 și la sediul proiectantului: str. Călărașilor nr.1, Pavilion 
H, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00- 14:00, din data 
de 14.11.2019.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 02.12.2019, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.9 9 bl. 9B, cod 400609, tel. 0264- 410722, 
fax 0264- 412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

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

everything sweeteverything sweet
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Voleibaliştii au luat 
un set campioanei
Universitatea Cluj a pierdut, 
sâmbătă, scor 3-1, duelul cu 
Arcada Galaţi din Liga 
Naţională de volei masculin. 
Trupa clujeană a început exce-
lent meciul și a câștigat primul 
set cu 28-26, dar Arcada avea 
să se impună în următoarele 
trei cu 25-17, 25-16, respectiv 
25-21. Căpitanul Negrean a 
fost cel mai bun jucător de la 
Universitatea, cu 24 de puncte 
obţinute în urma a 23 de ata-
curi și un as. Tot atâtea puncte 
a reușit și Niels, pentru Arcada 
Galaţi. Formaţia gălăţeană este 
pe primul loc, cu 15 puncte ob-
ţinute în acest sezon, în timp ce 
Universitatea este penultima, 
cu un singur succes.

Bronz pentru „U” 
în Liga Campionilor
A doua ediţie a celei mai im-
portante competiţii de judo in-
ter-cluburi din Europa, 
Champions League, a avut loc 
sâmbătă, în Odivelas, 
Portugalia. „U”-CSM Cluj a par-
ticipat la această competiţie cu 
cinci sportive: Andreea Chiţu 
(-52 kg), Loredana Ohâi (-57 
kg), Ștefania Dobre (-63 kg), 
Kaho Yonezawa (-70 kg) și Iori 
Suzuki (+70 kg). Andreea Chiţu 
a învins-o, prin ippon, pe 
Guiffrida Odette, performanţă 
repetată și de Loredana Ohâi 
cu Thelma Monteiro, campioa-
na mondială. Ștefania Dobre a 
pierdut cu Juul Fransen, iar 
Kaho Yonezawa cu Timo 
Barbara. La 2-2, Iori Suzuki a 
câștigat cu Nunes Rochelle, iar 
CS Universitatea Cluj a bifat 
astfel medalia de bronz în lupta 
cu Benfi ca Lisabona. Medalia 
de aur a fost obţinută de RSC 
Champigny, din Franţa, iar ar-
gintul de către echipa spaniolă 
VCJ Valencia.

Premieră negativă, 
şanse infime la EURO
Echipa naţională a României a 
dezamăgit, vineri seară, peste 
50.000 de fani pe Arena 
Naţională și a făcut unul dintre 
cele mai slabe meciuri din ulti-
mii ani. „Tricolorii” au ratat cali-
fi carea la EURO 2020 prin inter-
mediul preliminariilor continen-
tale, după ce au fost învinși fă-
ră drept de apel de Suedia, scor 
0-2, în penultimul meci din 
Grupa F. În timp ce suedezii au 
obţinut „biletele” pentru EURO 
2020, România va juca, astăzi, 
ultimul său meci din prelimina-
riile EURO 2020, cu Spania, la 
Madrid, pe Stadionul „Wanda 
Metropolitano” (de la ora 
21:45), într-o partidă fără miză 
pentru „tricolori”. Singura șan-
să de care se agaţă România 
pentru a lua parte la turneul fi -
nal de anul viitor este barajul 
Ligii Naţiunilor, însă elevii lui 
Contra trebuie să câștige două 
meciuri difi cile: primul, în 
Scoţia sau Islanda. Un lucru es-
te însă cert, România va fi  pri-
ma ţară care organizează trage-
rea la sorţi a unui turneu fi nal 
fără a fi  califi cată în acel mo-
ment! Pe 30 noiembrie, la ce-
remonia ce va avea loc la 
București, numele României nu 
va apărea pe niciunul dintre bi-
leţele din urnă. Vom afl a abia 
în ultima zi a lunii martie 2020 
dacă vom fi  una din ultimele 
patru echipe care își câștigă 
dreptul de a juca la EURO.

Pe scurt

După 10 înfrângeri „pe 
linie”, echipa de handbal 
feminin a Universităţii 
Cluj a izbutit prima victo-
rie din noul sezon al Ligii 
Florilor, 23-21, împotriva 
Rapidului, în ultimul 
meci al anului.

Cele două formaţii au în-
ceput prudent jocul disputat 
în Sala Sporturilor „Horia De-
mian”, iar după 6 minute sco-
rul de pe tabelă era doar 2-1 
pentru fetele lui Alin Bondar. 
După câteva minute bune ale 
„studentelor”, acestea s-au 
desprins la cinci goluri, scor 
10-5, apetitul ofensiv al Uni-
versităţii menţinându-se pâ-
nă la pauză, când rapidistele 
s-au văzut conduse la şapte 
„lungimi” distanţă, 15-8.

La revenirea de la vestiare, 
Rapidul a pornit ca din puşcă, 
marcând de trei ori consecutiv, 
apoi apropiându-se la un sin-
gur gol diferenţă, 17-16. Cele 
două tabere din subsolul clasa-
mentului Ligii Florilor au oferit 
un fi nal de partidă dramatic, fi -

ind cap la cap până în ultimele 
minute, atunci când o arunca-
re de la 7 metri transformată de 
Araujo, respectiv un gol izbutit 
de Lazăr au înclinat balanţa în 
favoarea Universităţii.

Scor fi nal 23-21, iar „U” 
Cluj obţine, cu multă suferin-
ţă, primul succes din Liga Flo-
rilor. După 11 jocuri disputa-
te, „studentele” sunt pe locul 
13 în clasament, penultimul, 
depăşind chiar adversara de 
duminică, Rapid. Cu 3 punc-
te „în straiţă”, golaveraj 
251:312, Universitatea Cluj es-
te la un singur punct distan-
ţă de AHCM Slobozia, ocu-
panta locului 12, poziţie ce 
asigură prezenţa la baraj.

„U” Cluj: Necula 5, Gan-
dulfo 5, Chintoan 4, Araujo 
3, Moraru 2, Boian 2, Lazăr 
2 (Ţăgean, Prodan – portari). 
Antrenor: Alin Bondar

Rapid: Boljevic 5, Livrinikj 
4, Lazăr 4, Carabulea 4, Tri-
fan 2, Preda 2 (Arghir, Nanu 
– portari). Antrenor: Carmen 
Amariei

HANDBALUL FEMININ RESPIRĂ!
„U” Cluj, victorie crucială 
în derby-ul suferinţei 
cu Rapid Bucureşti

Confruntarea România- 
Spania, contând pentru 
preliminariile EuroBasket 
2021, va avea loc în cea mai 
mare şi modernă sală din 
România, Sala Polivalentă 
din Cluj-Napoca.

Astfel, Federaţia Română 
de Baschet (FRB), prin adre-
sa înregistrată la Primăria mu-
nicipiului Cluj-Napoca, şi-a 
exprimat dorinţa de a orga-
niza, la Cluj-Napoca, în par-
teneriat cu Primăria şi Con-
siliul Local al municipiului, 
meciul de baschet masculin 
România-Spania. Partida va 
avea loc în data de 20 februa-
rie 2020.

„Considerăm că prezenţa 
în Cluj-Napoca a unui meci 
de asemenea anvergură (Spa-
nia fi ind campioana mondia-
lă en-titre) reprezintă una din-
tre cele mai însemnate moda-
lităţi de promovare a munici-
piului nostru pe plan intern 
şi internaţional”, se arată în 
Proiectul de Hotărâre nr. 
60/21.11.2019 al Consiliului 
Local. Municipalitatea va chel-
tui 150.000 lei din bugetul lo-
cal pentru anul viitor pentru 

această partidă, decizia fi na-
lă urmând a fi  luată în ianu-
arie 2020.

România face parte din Gru-
pa A de califi cări la EuroBasket 
2021, alături de Spania, Isra-
el şi Polonia. Ţinând cont de 
importanţa partidei şi de fap-
tul că va fi  primul meci ofi ci-

al pentru Spania după fi nala 
mondială, FRB, prin vocea 
preşedintelui Horia Păun, şi-a 
manifestat dorinţa ca duelul 
să se dispute în Sala Poliva-
lentă BT Arena, oferind drept 
exemplu colaborarea fructu-
oasă de până acum dintre Fe-
deraţie şi autorităţile locale.

Superduel cu campioana mondială la Cluj 
în preliminariile EuroBasket 2021

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Turris-Oltul Turnu Măgurele 
şi Universitatea Cluj au ter-
minat la egalitate, scor 1-1, 
duminică după-masă, în 
„epilogul” etapei cu numă-
rul 18 din Liga a 2-a.

Motivată după victoria de 
moral bifată împotriva Con-
cordiei Chiajna, „U” Cluj a 
început cum nu se poate mai 
prost partida din Teleorman. 
La doar 3 minute de la fl uie-
rul de start al lui Iulian Că-
lin, Adrian Voicu a prins un 
şut de la circa 25 de metri, 
iar mingea uşor deviată de 
Kay l-a păcălit pe Dur-Bo-
zoancă, care a încercat în za-
dar să pareze ('3). Replica 
„studenţilor” a venit prin Pîr-
vulescu, care a reluat spec-
taculos cu călcâiul un balon 
revenit cu noroc din bară în 
braţele lui Păun ('8). Jocul 
s-a echilibrat, greşelile indi-
viduale de partea clujenilor 
s-au înmulţit, Gavra fi ind sin-
gurul care a încercat să spar-
gă gheaţa, cu un lob trimis 
spre poarta lui Păun dintre 
trei apărători adverşi ('24).

La poarta cealaltă, Turris 
a fost la un pas să dea din 
nou lovitura, mingea expedi-
ată cu capul de Cătălin Pîr-

vulescu scurgându-se mili-
metric pe lângă stâlpul por-
ţii lui Dur-Bozoancă ('33). 
Atunci când toate semnele 
indicau că gazdele vor intra 
în avantaj la cabine, o sclipi-
re a lui Cristian Gavra a rea-
dus Universitatea în joc. Vâr-
ful „şepcilor roşii” a fructifi -
cat excelent o centrare din 
partea dreaptă a lui Inacio, 
trimiţând în plasă balonul cu 
o boltă superbă din marginea 
careului ('44). A fost abia al 
doilea gol din acest sezon 
pentru Gavra!, reuşită ce pu-

tea fi  anulată imediat de Cio-
banu, la o acţiune-fulger a 
gazdelor ('45).

Festivalul „1-1” 
în liga secundă

După un debut de repriză 
secundă în favoarea clujenilor, 
Turkovic l-a pus la grea încer-
care pe Dur-Bozoancă, porta-
rul parând spectaculos o min-
ge trimisă de atacantul lui Tur-
ris ('54). Împinşi de la spate 
de o mână de suporteri veniţi 
din inima Ardealului, elevii lui 
Falub au încercat să forţeze al 

doilea gol, însă ocaziile nota-
bile au întârziat să apară. Sal-
vator în prima repriză, Cristi 
Gavra a ratat poate cea mai 
mare şansă a Universităţii în 
cea de-a doua parte, trimiţând 
dezamăgitor cu capul din mar-
ginea careului mic ('74).

Cramponaţi într-un joc mo-
dest în repriza secundă, cele 
două tabere s-au anihilat re-
ciproc, iar scorul de pe tabe-
lă a rămas neschimbat până 
la fi nal, 1-1, al patrulea din 
„minietapa” de duminică, du-
pă Concordia-Mioveni, FC 

Argeş-Petrolul şi Metaloglo-
bus-UTA, toate terminate la 
acelaşi scor. Ba mai mult, cu 
o zi înainte, Viitorul Panduri 
Tg. Jiu şi FK Csíkszereda au 
dat-o şi ele la pace, tot cu 
1-1. După remiza din Teleor-
man, „U” Cluj, neînvinsă de 
şase etape, ratează şansa de 
a se apropia la 5 puncte de 
ocupanta locului 3, Petrolul, 
dar urcă, totuşi, pe poziţia a 
11-a în eşalonul secund, cu 
22 de puncte după 17 jocuri 
disputate (5 victorii, 7 remi-
ze, 5 înfrângeri).

Gavra aduce o remiză amară în Teleorman!
Jocul lui „U”, neînvinsă de şase etape, se îmbunătăţeşte de la etapă la etapă, 
însă victoriile par să ocolească „studenţii”

Cristian Gavra, „înger și demon” pentru „U” la Turnu Măgurele. A marcat un gol superb, 
dar a și ratat o ocazie uriașă pe fi nalul partidei

CRISTIAN GAVRA | 
atacant „U” Cluj

 „Se vede că jocul nostru 
a crescut de la meci la 
meci, dar ne lipsesc 
victoriile, din păcate. 
Îmi pare rău că nu am 
reușit să câștigăm, mai 
avem trei jocuri, sper 
să terminăm anul 
cu 9 puncte. Sper 
ca de acum încolo
 să conducem noi și 
să terminăm jocurile 
victorioși. Se vede 
o îmbunătățire, avem 
o altă atitudine, se 
aleargă, se muncește, 
dar sper să fi m mai 
pragmatici de acum 
încolo“
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