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ADMINISTRAŢIE

Ce ONG-uri cer bani 
de la Primărie
Peste 300 de ONG-uri au solicitat fonduri 
nerambursabile din bugetul Primăriei 
pentru evenimente.  Pagina 3

EDUCAŢIE

13 milioane de lei 
pentru şcolile din Cluj
Primăria Cluj-Napoca va suplimenta 
anul acesta fi nanţarea şcolilor cu 13 mi-
lioane de lei.  Pagina 7
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Garajele din Parcul Est, 
desfiinţate?
Activiştii cer Primăriei ca până în luna 
martie să fi e desfi inţate toate garajele de 
lângă lac.  Pagina 8

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

ACTUALITATE

Vânzarea cartelelor prepay 
doar cu buletinul, neconstituţională

ACTUALITATE

Piaţa forţei de muncă din România, 
magnet pentru asiatici

Ordonanţa de urgenţă pri-
vind vânzarea cartelelor prepay 
doar cu buletinul adoptată de 
Guvernul Dăncilă este neconsti-
tuţională, a decis marţi Curtea 
Constituţională.

După cazul Caracal Guvernul 
Dăncilă a impus prin Ordonanţă 
de Urgenţă obligaţia ca operato-
rii de telefonie mobilă să colec-
teze datele personale ale celor ca-
re cumpără cartele prepay, moti-
vul invocat de autorităţi fi ind 
identifi carea şi pedepsirea celor 
care fac farse la 112, dar şi redu-
cerea timpilor de intervenţie.

Curtea Constituţională s-a 
pronunţat marţi asupra excep-
ţiei de neconstituţionalitate pri-
vind Ordonanţa de Urgenţă ca-
re modifi că legislaţia legată de 
sistemul pentru apeluri de ur-
genţă şi comunicaţiile electro-
nice. Sesizarea a fost depusă în 
septembrie 2019 de către Avo-

catul Poporului, care susţinea, 
între altele, că O.U.G. nr. 62/2019 
"afectează drepturi, libertăţi şi 
îndatoriri cetăţeneşti".

Curtea Constituţională, cu 
unanimitate de voturi, a admis 
excepţia de neconstituţionalita-
te şi a constatat că OUG este ne-
constituţională.

"Curtea a reţinut că Guver-
nul nu a motivat în cuprinsul 
actului normativ criticat situa-
ţia extraordinară a cărei regle-
mentare nu putea fi  amânată şi 
nici urgenţa reglementării, limi-
tându-se la a justifi ca oportuni-
tatea şi necesitatea reglementă-
rilor, aspecte care nu se circum-
scriu criteriilor de constituţio-
nalitate prevăzute de art.115 
alin.(4) din Constituţie ".

Decizia este defi nitivă şi va 
fi  comunicată celor două Came-
re ale Parlamentului, Guvernu-
lui şi Avocatului Poporului.

Inspectoratul General pen-
tru Imigrări (IGI) a avizat fa-
vorabil, anul trecut, 11.241 de 
cereri de viză şi a gestionat 
43.844 de cereri de prelungire 
a dreptului de şedere tempo-
rară, precum şi 1.375 pentru 
şederea pe termen lung a stră-
inilor din state terţe.

Principalele scopuri pentru 
care străinii şi-au stabilit reşe-
dinţa pe teritoriul României sunt: 
angajare în muncă, reîntregirea 
familiei, studii, cercetare ştiinţi-
fi că şi stabilire permanentă.

"În ceea ce priveşte admisia 
în România, au fost primite 
15.470 solicitări de viză depuse 
la misiunile diplomatice din 
străinătate de către străini din 
peste 56 de ţări. Au fost aviza-
te favorabil 11.241 de cereri de 
viză, dintre care 8.343 de lun-
gă şedere, pentru străini din 
Moldova, Turcia, Israel, China 

şi alte state, şi 2.898 de scurtă 
şedere, pentru persoane din Li-
ban, Iran, Irak, Iordania, India 
etc", arată sursa citată.

În 2019, au fost înregistrate 
peste 33.600 de cereri pentru 
eliberarea avizului de angaja-
re, fi ind emise 29.800 de avize 
de angajare/detaşare, pentru 
lucrători permanenţi, detaşaţi, 
înalt califi caţi, ICT, sezonieri şi 
transfrontalieri.

Piaţa forţei de muncă a 
atras cu precădere străini pro-
veniţi din state de pe conti-
nentul asiatic. Cele mai mul-
te cereri au ca beneficiari ce-
tăţeni din Vietnam (6.282), 
Nepal (4.324), India (4.100), 
Turcia (3.448), Moldova 
(3.389) şi Sri Lanka (3.156).

Cele mai multe solicitări au 
fost pentru angajatorii din Bucu-
reşti, Ilfov, Constanţa, Timiş, 
Braşov, Cluj, Prahova, Iaşi.
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• Economist
Cerințe:
- studii superioare de specialitate
- experiență în domeniu constituie avantaj
- bune cunoștințe de operare PC
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 
loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Drama chioșcarilor din Mărăști. Modernizarea străzii 
21 Decembrie nu se potrivește cu afacerile lor.

Ce n-a găsit OPC în gări?
Ordine, curățenie, orar...
Condiții sub orice critică în trenuri și în gări!
Autoritățile au „descoperit” ceea ce călătorii știu de mult timp: trenuri 
vechi și distruse, gări murdare, WC-uri care miros groaznic și ale căror 
uși stau închise doar legate cu sfoară, peroane în beznă. Pagina 2

Cea mai de temut dronă din lume este la Cluj, la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii. 
Modelul MQ-9 Reaper este cel care l-a omorât pe liderul iranian Qasem Soleimani. Pagina 9

Super-dronă americană la baza aeriană de la Câmpia Turzii
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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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cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

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

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 

0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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BĂIŞOARAt /

Începând de luni, 17 
februarie 2020, echipa 
Monitorul de Cluj s-a întărit 
cu o tânără jurnalistă cu 
experienţă în presa locală.

Diana Cîmpean are doi ani 
de experienţă în media şi a 
fost redactor la o publicaţie 
locală, unde a scris pe dome-
niul politic şi administraţie.

Diana Cîmpean are 23 de 
ani şi s-a născut în localitatea 
Cut, judeţul Alba. S-a mutat 
la Cluj-Napoca la vârsta de 14 
ani, absolvind ulterior Liceul 
Teoretic „Onisifor Ghibu”. Di-
ana este studentă în anul III 
la Facultatea de Ştiinţe Politi-
ce, Administrative şi ale Co-
municării a Universităţii „Ba-
beş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
specializarea Jurnalism.

„Sunt convins că cea mai 
bună echipă de jurnalişti din 

Cluj, cu susţinerea colegilor 
de la departamentul de pu-
blicitate, vor continua să le 
aducă clujenilor ştiri bine 
scrise şi analize pertinente. 
Monitorul este un ziar serios 
şi dinamic, care se adresea-
ză unui public pretenţios, ca-
re are nevoie de informaţii 
exacte şi la timp, 24 de ore 

din 24, 7 zile din 7. Aceasta 
este promisiunea pe care re-
dacţia Monitorul de Cluj şi mo-
nitorulcj.ro au făcut-o şi şi-o 
menţin: ne vom informa 
prompt şi corect cititorii, pu-
nând interesul public pe pri-
mul loc!”, a precizat Paul Ni-
culescu, directorul editorial 
al publicaţiilor Monitorul.

Echipa Monitorul se întăreşte! Un jurnalist 
cu doi ani de experienţă în domeniul 
administraţiei se alătură Monitorului

Două clanuri 
de romi s-au bătut 
în Huedin
Clanurile de romi din Huedin s-au 
luat la bătaie în cursul zilei de 
luni. S-au bătut pe reprize, gabo-
rii și apoi pirandele, fără a ţine 
cont că îi vede toată sufl area ora-
șului Huedin. O poveste cu iz de 
scriere a lui Shakespeare s-a des-
fășurat luni în micul oraș Huedin. 
Două clanuri de romi s-au întâlnit 
și s-au luat la bătaie în centrul 
orașului, informează infohuedin.
ro. „Până în prezent, 7 persoane 
au fost conduse la Poliţia Huedin 
pentru audieri. A fost vorba des-
pre un confl ict spontan, izbucnit 
în stradă, între două grupuri. O 
femeie de 18 ani, din Huedin, a 
avut o relaţie de concubinaj cu un 
bărbat de 21 de ani, din localita-
tea Panticeu, judeţul Cluj. Din a-
ceastă relaţie a rezultat un copil. 
De puţin timp cei doi concubini 
s-au despărţit. Sub pretextul că 
familia bărbatului dorește să va-
dă copilul, cele două familii s-au 
întâlnit. Pentru acest incident, co-
legii mei s-au sesizat din ofi ciu și 
au deschis un dosar penal pentru 
săvârșirea infracţiunii de tulbura-
rea ordinii și liniștii publice”, preci-
zează Andreea Vișan, purtător de 
cuvânt al Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Cluj.

Pe scurt

ANPC a anunţat că timp 
de două zile a făcut controa-
le în gări şi a „descoperit” 
condiţii oribile în gări, scau-
nele fi ind rupte, toaletele 
având miros pestilenţial 
şi alimentele erau vechi sau 
greşit etichetate. Au fost veri-
fi cate aproape 400 de fi rme 
care au activităţi comerciale 
în gări sau în apropierea 
acestora, iar la trei sferturi 
dintre agenţii economici 
au fost găsite probleme.

Dincolo de „revelaţiile” AN-
PC trebuie spus că şi călătorii 
sunt de vină, nu puţine fi ind 
cazurile în care scaunele sunt 
vandalizate la câteva zile du-
pă ce sunt puse pe peron.

Inspectorii au mai constatat 
că uşile cabinelor se închideau 
doar cu sfoară sau bucăţi de 
plastic, că sălile de aşteptare nu 
aveau scaune, iar rampele pen-
tru persoanele cu dizabilităţi 
erau acoperite de zăpadă şi blo-
cate de crengi. În unele săli de 
aşteptare, comisarii ANPC au 
găsit păsări, pentru că ferestre-
le imobilelor erau sparte.

Pe de altă parte, ANPC a ve-
rifi cat şi fi rmele care îşi desfă-
şoară activitatea în apropierea 
gărilor, de la care au scos de la 
vânzare aproape 300 de kilogra-
me de alimente. În aceste maga-
zine erau vândute produse de 
patiserie expirate, pâinea era ţi-
nută în saci menajeri, iar carnea 
în depozite pline de rugină.

Inspectorii au dat peste 200 
de amenzi cu o valoare totală 
de peste 1,2 milioane de lei.

AUTORITĂŢILE AU „DESCOPERIT” CEEA CE CĂLĂTORII CU TRENUL ŞTIU DE MULT TIMP

Gări murdare, WC-uri care miros 
groaznic, peroane în beznă
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a găsit în gările 
din România pereţi plini de mucegai, scări măcinate şi care nu mai pot fi 
folosite, dar şi toalete insalubre cu un miros insuportabil

- în spațiul destinat circulației călătorilor din 
incinta gărilor existau găuri în paviment, lip-
seau bucăți de piatră/gresie, canale/guri de 
canal neconforme;
- condiții igienico sanitare necorespunzătoare 
în compartimente, iar fotoliile aveau 
tapițeria pătată, ruptă, cu cotiere rupte, mur-
dare, pătate, tetiere murdare;
- în zona peroanelor, băncile destinate călă-
torilor nu erau șterse complet de zăpadă 
pentru a putea fi  utilizate;
- peronul nu era înălțat și se afl ă la o 
distanță destul de mare de tren, fi ind îngreu-
nat accesul în teren și punându-se în pericol 
securitatea călătorilor;
- rampele pentru persoanele cu dizabilități 
nu erau curățate de zăpadă, existând crengi 
de copaci rupte, ce blocau calea de acces;
- pereții și tavanul din interiorul stațiilor erau 
insalubre prezentând pete de mucegai și 
infi ltrații;

- ferestrele sălilor de așteptare erau spar-
te și neigienizate, existând păsări în inte-
riorul clădirii;
- toaletele erau neigienizate și scaunele 
murdare;
- în sălile de așteptare pereții erau exfoliati, 
existau pânze păianjen pe tavan și pereți, to-
caria era deteriorată și exfoliata, coșurile de 
gunoi aveau tablă ruginită;
- recipentele pentru săpun lichid erau goale iar 
anumite chiuvete nu aveau baterie sanitară;
- la toaletele pentru bărbați era un miros 
pestilențial de urină și amoniac, din cauza 
neigienizarii corespunzătoare a pisoarelor;
- săli de așteptare fără instalație de încălzire ;
- în unele săli de astepare există mobilier cu 
părți lipsa, înveliș degradat, iar grupurile sa-
nitare aveau pereții cu porțiuni degradate, 
ușile cabinelor nu erau prevăzute cu sistem 
de închidere, ci erau legate cu sfoară sau 
bucăți de material plastic;

Controalele au depistat o serie de abateri dintre care enumerăm:

ANPC a anunţat că timp de două zile a făcut controale în gări şi a „descoperit” condiţii oribile în gări, scaunele 
fi ind rupte, toaletele având miros pestilenţial  şi alimentele erau vechi sau greşit etichetate
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Peste 300 de ONG-uri cul-
turale au solicitat fonduri 
nerambursabile din buge-
tul Primăriei Cluj-Napoca, 
pentru evenimente 
în anul 2020.

Asociaţiile de cultură au 
cerut peste 39,8 milioane de 
lei de la bugetul local, în con-
diţiile în care bugetul oferit 
de municipalitate este de apro-
ximativ 12,6 milioane de lei.

ONG-urile care au solicitat 
cele mai mari sume de la bu-
get sunt:

• Asociaţia Centrul Cultural 
Clujean: Cultura Inspiră – 
2.000.000 lei;

• Asociaţia Festivalul de Film 
Transilvania: Festivalul Inter-
naţional de Film Transilvania 
– Ediţia 19 – 1.800.000 lei;

• Asociaţia Culturală „Ope-
ra 2 You”: Opera Aperta 2020 
@ Cluj100 – 1.000.000 lei;

• Asociaţia Zilele Culturale 
Maghiare din Cluj – 715.000 lei;

• Federaţia Centrul de Inte-
res: Centrul de Interes Nucleu 

al artei contemporane cluje-
ne – 700.000 lei;

• Asociaţia Playfi eld: Sports 
For All – 612.585 lei;

• Federaţia Fabrica de Pen-
sule: FDP – reţea de artă, for-
mare şi inovare culturală – 
585.000 lei;

• Asociaţia „Grupul Pont/
Pont Csoport/Pont Group”: 
Com'On Cluj-Napoca '20 – 
495.000 lei;

• ESUA-Asociaţia Culturală 
Româno-Germană: Festivalul 
Stradal WonderPuck, ediţia a 
IV-a – 490.000 lei;

• Asociaţia Culturală Cărţi-
le pe Faţă: Transylvania Book 
Festival 475.000 lei.

Evaluarea şi selecţia dosa-
relor depuse se va efectua de 
către Comisia de analiză şi se-
lecţie a proiectelor până pe 
data de 6 martie 2020.

Anul trecut, un număr de 
182 de proiecte culturale şi de 
tineret au benefi ciat de spri-
jin, în valoare de peste 11,98 
milioane de lei. 

40 milioane de lei 
pentru ONG-uri

Solicitările de cumpărare 
de locuinţe în Cluj-Napoca 
au urcat cel mai mult 
dintre toate marile oraşe 
din România.

Interesul pentru achiziţia de 
proprietăţi rezidenţiale în aces-
te oraşe a consemnat o marjă 
de creştere importantă faţă de 
2018, conform Economica.net. 
În ultimul trimestru 157.000 de 
potenţiali cumpărători au cău-
tat apartamente şi case scoase 
la vânzare pe Imobiliare.ro în 
cele mai mari şase centre regi-
onale, un avans de 25% faţă de 
perioada similară din 2018.

Comparativ cu aceeaşi pe-
rioadă din 2018, toate marile 
centre analizate au consemnat 
creşteri de două cifre. Cel mai 
mare avans poate fi  observat 
în Cluj-Napoca, unde cererea 
s-a majorat cu 49%, urmat de 
Iaşi (40%), Braşov (32%), Ti-
mişoara (31%), Constanţa 
(20%) şi Bucureşti (18%).

„Estimăm în 2020 o evo-
luţie similară cu cea înregis-

trată în 2019 cu creşteri de 
preţuri medii de până în 10%. 
Preţurile tind să rămână re-
lativ aliniate în piaţa reziden-
ţială. Totuşi, pe anumite seg-
mente vom vedea un interes 

mai mare şi, prin urmare, 
poate apărea o creştere de 
preţ semnifi cativă. Ne refe-
rim aici la zonele centrale şi 
semicentrale, în special la 
proiectele noi din aceste zo-
ne. Putem să ne aşteptăm la 
o creştere mai mare de preţ 
în Iaşi şi Braşov, comparativ 
cu capitala, Cluj-Napoca şi 
Timişoara”, spune Daniel 
Crainic, director de market-
ing la Imobiliare.ro.

Cererea de apartamente a crescut 
la Cluj-Napoca cu 50% într-un an

În luna ianuarie 2020, au fost vândute, la nivelul întregii 
țări, 35.231 de imobile, cu 15.259 mai puține față de luna 
decembrie 2019, conform datelor publicate de Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au fă-
cut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, la nivel 
național, în luna ianuarie a acestui an este cu 4.498 mai 
mare față de perioada similară a anului trecut.
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în lu-
na ianuarie 2020, în București - 5.229, Ilfov - 4.020 și 
Călărași - 2.141. Județele cu cele mai puține imobile vândute 
în aceeași perioadă sunt Tulcea - 221, Sălaj – 148 și Olt - 54.
Conform statisticilor compariimobiliare.ro, în luna ianua-
rie 2020, preţul mediu pe metru pătrat util al apartamen-
telor de vânzare în Cluj-Napoca a fost de 1.790€/mp, cu 
123 de euro peste luna precendă (1.667 €/mp), și cu 246 
de euro peste cea de anul trecut (1.544 €/mp).

Clujul imobiliar vinde bine la început de an

CONTRACTE

1.633 
tranzacții imobiliare 
în Cluj în ianuarie 
2020 față de 1.587 
în ianuarie 2019

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca a 
atribuit în urmă cu câteva 
zile un contract de 114.000 
lei fi rmei ieşene Axxa 
Regional Management SRL, 
care va trebui să asigure 
administraţiei consultanţă 
pentru proiectul municipa-
lităţii de a extinde zona pie-
tonală în Piaţa Lucian 
Blaga şi străzile Republicii 
(primul tronson), Napoca, 
Petru Maior şi Emil Isac.

Luna trecută, această fi r-
mă a primit, tot de la Primă-
ria Cluj-Napoca, aproape 
100.000 de lei pentru consul-
tanţă în amenajarea parcului 
în cartierul Între Lacuri.

În 2018, compania de con-
sultanţă, fondată de fosta di-
rectoare a Direcţiei de Dezvol-
tare din Consiliul Judeţean Iaşi, 
trimisă în judecată pentru co-
rupţie şi fals intelectual, alături 
de fostul preşedinte al PNL Iaşi, 
Cristian Adomniţei, a încheiat 
cu Primăria Cluj-Napoca un 
contract de peste o jumătate de 
milion de lei. În schimbul aces-
tor bani, fi rma a oferit consul-
tanţă în vederea atragerii fi nan-
ţărilor europene pentru deru-
larea proiectelor de investiţii. 
Printre aceste proiecte s-au nu-
mărat şi achiziţia de tramvaie, 
troleibuze şi autobuze ecologi-
ce din fonduri europene.

SC Axxa Regional Manage-
ment SRL Iaşi a fost înfi inţată, 
în 27 octombrie 2010, de către 

o anume Cristina Teodora Jin-
ga, în calitate de unic asociat şi 
administrator. La acel moment, 
compania îşi înscrisese, la Ofi -
ciul Naţional al Registrului Co-
merţului, ca obiect de activita-
te, consultanţa în management, 
relaţii publice şi comunicare.

Numele patroanei fi rmei de 
consultanţă Axxa Regional Ma-
nagement SRL Iaşi a intrat în 
atenţia opiniei publice în pri-
ma jumătate a anului 2015, 
când DNA a emis pe numele 
Cristinei Teodora Jinga o ordo-
nanţă de reţinere pe timp de 
24 de ore, pentru abuz în ser-
viciu, fals intelectual şi instiga-
re la fals intelectual. În acelaşi 

dosar a fost reţinut inclusiv pre-
şedintele Consiliului Judeţean 
Iaşi de la vremea respectivă, 
Cristian Adomniţei.

În data de 3 iulie 2015, DNA 
a decis trimiterea în judecată 
a dosarului, la Tribunalul Iaşi, 
cu Cristina Teodora Jinga în 
stare de arest. Alături de ea, 
Cristian Adomniţei a fost tri-
mis în judecată sub control ju-
diciar, pentru favorizarea făp-
tuitorului şi fals intelectual.

4,3 mil. € pentru Piaţa 
Lucian Blaga şi străzile 
adiacente

În penultima zi a anului 
2019, Primăria Cluj-Napoca 

a anunţat câştigătorul licita-
ţiei pentru proiectarea şi exe-
cuţia lucrărilor la proiectul 
privind „reabilitarea şi extin-
derea zonei pietonale Lucian 
Blaga, strada Republicii (pri-
mul tronson), strada Napo-
ca, strada Petru Maior şi stra-
da Emil Isac şi amenajare pis-
te de biciclete”.

Este vorba de fi rma Diferit 
SRL, o fi rmă care a avut/are 
în derulare multe contracte cu 
municipalitatea clujeană. Va-
loarea contractului se ridică la 
peste 4,3 milioane de euro.

În iulie 2018, municipiul 
Cluj-Napoca a depus proiec-
tul „Creşterea şi îmbunătăţi-

rea spaţiului pietonal: reabi-
litare şi extindere zona pieto-
nală Piaţa Lucian Blaga, stra-
da Republicii, strada Napoca, 
strada Petru Maior, strada Emil 
Isac şi amenajare piste de bi-
ciclete” spre fi nanţare în ca-
drul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020.

„Obiectivele proiectului 
sunt, printre altele, ridicarea 
calităţii vieţii urbane în 
Cluj-Napoca, calmarea, efi ci-
entizarea şi reducerea trafi cu-
lui motorizat în zona centra-
lă în favoarea dezvoltării u-
nei reţele atractive şi sigure 
de trasee pietonale şi ciclisti-
ce, asigurarea de zone pieto-

nale şi de spaţii cu caracter 
prioritar pietonal, reducerea 
poluării. De asemenea, se va 
urmări ca utilizarea autoturis-
melor personale să devine o 
opţiune mai puţin atractivă 
din punct de vedere econo-
mic şi al timpilor de parcurs 
faţă de utilizarea transportu-
lui public”, se arată în moti-
varea proiectului.

Valoarea totală a investiţi-
ei este de 28,2 milioane lei 
TVA inclus. Durata de execu-
ţie a lucrărilor este de 18 luni, 
iar durata de implementare 
integrală a proiectului este de 
30 de luni de la începerea im-
plementării proiectului.

Piaţa Lucian Blaga, pietonală cu ajutorul 
unei firme fondate de o „penală”
Primăria Cluj-Napoca a atribuit în ultimele două luni două contracte de consultanţă unei firme cu legături penale

Zona pietonală în Piața Lucian Blaga şi străzile Republicii (primul tronson), Napoca, Petru Maior şi Emil Isac

Cum va fi afectată circulaţia auto
Se dorește și crearea, mo-
dernizarea sistemelor de 
închiriere de biciclete, pre-
cum și a zonelor, traseelor 
pietonale, inclusiv măsuri 
de reducere a traficului 
auto în anumite zone. De 
asemenea, proiectul inclu-
de lucrări de semaforizare, 
de realizare a sistemelor 
rutiere.
Se propun două benzi de cir-
culaţie rutieră pe strada 
Napoca și două benzi spre 
strada Republicii, plus o 
bandă suplimentară spre 
strada Petru Maior/acces 
parking Primărie și amena-
jarea a două standuri de ta-
ximetre, separate fi zic de 
fl uxul de mașini.
Pe strada Republicii se lăr-
gește pista pentru biciclete 
cu dublu sens, pe partea es-
tică, în continuarea Pieţei 

Lucian Blaga și în legătură 
cu cea de pe Avram Iancu.
Și pe strada Petru Maior se 
vor face piste pentru bicicliști, 
vor fi  introduse piste cu sens 
unic pe ambele laturi, vor fi  
lărgite trotuarele, se va înlo-
cui betonul de pe trotuare cu 
plăci din piatră naturală, ca-
blurile aeriene vor fi  introdu-
se în subteran, vor fi  plantaţi 
arbori. Carosabilul se va re-
strânge la trei benzi.
Pe strada Emil Isac vor fi  eli-
minate toate parcările de pe 
latura estică și de pe latura 
vestică, vor fi  plantaţi arbori 
și se va crea o pistă pentru 
biciclete cu dublu sens pe la-
tura estică, în continuarea 
celei de pe George Bariţiu.
Proiectantul a fost SC 
Planwerk SRL, același birou 
de arhitectură care s-a ocupat 
și de proiectarea Pieţei Unirii.
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În şedinţa consiliului 
local de luni, 17 februa-
rie, edilul Clujului 
a declarat că ia în calcul 
achiziţionarea unui 
cămin de pe strada 
Dâmboviţei şi transfor-
marea lui în locuinţe 
sociale. Ideea a fost 
binevenită de activista 
Eniko Vincze, care luptă 
de mai mulţi ani cu 
municipalitatea pentru 
drepturile de locuire ale 
romilor de la Pata Rât.

„Îmi amintesc că la dez-
baterea publică am primit o 
propunere pentru acel că-
min de pe Dâmboviţei, ca-
re se află în vânzare şi aco-
lo am auzit că ei ar vinde 
tot sau nimic. Nu ştiu dacă 
va fi posibil să cumpărăm, 
pun doar ipoteza de lucru, 
dar aţi susţine, ca politică 
socială, achiziţionarea unui 
cămin care ar crea, din nou, 

într-un singur loc, probeme 
sociale, sau să stăm în stra-
tegia noastră descentraliza-
tă de integrare în diverse părţi 
ale oraşului? Doar vă consult, 
fi ind expert în materie, pen-
tru că primul meu impuls ar 
fi  să nu mergem mai depar-
te pentru a nu crea, din nou, 
un context social cu proble-
me. Dacă analizaţi şi ne spu-
neţi că nu ar fi  o problemă, 
ar fi  o recomandare pe care 
aş putea să o adresez comi-
siei, să analizeze posibilita-
tea de achiziţionare a acelui 
cămin”, a spus Boc.

„Nu cred că se pune pro-
blema unei segregări socia-
le a celor mai săraci sau a 
persoanelor cu cele mai mi-
ci venituri. Probabil la crite-
riile de atribuire şi de repar-
tizare se poate asigura o mix-
tură socială, deci nu cred că 
din acest punct de vedere ar 
fi  un pericol. Pericolul segre-
gării se pune atunci când zo-
na unde se afl ă blocul re-
spectiv este o zonă izolată 

de restul oraşului, nu are ac-
ces la transport public, loca-
tarii ar avea acces difi cil la 
servicii publice, sau dacă ar 
fi  o zonă poluată sau degra-
dată, care creează pericol a-
supra sănătăţii locatarilor”, 
a răspuns Eniko Vincze.

Proprietarul imobilului, 
contactat de reporterii Mo-
nitorul de Cluj, a declarat că 

a vândut deja imobilul, spu-
nând că nu a ştiut de inten-
ţia primăriei de a achiziţi-
ona spaţiul.

Municipalitatea va conti-
nua achiziţionarea de imo-
bile cu scopul de a le trans-
forma în locuinţe sociale, în 
bugetul de anul acesta fiind 
prevăzuţi 10 milioane de lei 
în acest sens.

Planurile primarului Emil Boc pentru noi locuinţe sociale, date peste cap
Edilul a adus în discuţie achiziţionarea unui cămin din Mărăşti, în zona „Groapă“, care va fi transformat în locuinţe sociale

Anul trecut, Primăria municipiului Cluj-Napoca a primit 12 
oferte eligibile pentru achiziţionarea de locuinţe sociale de 
pe piaţa liberă.
La mijlocul lunii iunie 2019, consilierii locali au decis ca 
Primăria să cumpere apartamente de pe piaţa liberă, pe ca-
re să le transforme ulterior în locuinţe sociale. După sub-
venţionarea chiriei pentru persoanele nevoiașe, municipali-
tatea a dat astfel undă verde achiziţionării apartamentelor 
cu 1, 2 și 3 camere, în cel mai scump oraș din România. 
Municipalitatea susţine că a luat această decizie după ce, 
anual, acordă în medie 15 locuinţe sociale în condiţiile în 
care numărul de cereri este de aproximativ 400 pe an.
În ședinţa de luni, 17 februarie 2020, Primăria a aprobat 
achiziţionarea a două apartamente de pe strada 
Stephenson nr. 13 la preţul de 162.000 de euro, cu scopul 
de a deveni locuinţe sociale.
Este vorba despre un imobilul situat pe strada Stephenson 
nr. 13 compus din pivniţă, două camere, un hol, o bucătă-
rie, o baie și o cămară de alimente cu suprafaţă utilă de 
52,10 mp la preţul de 81.300 euro. Pentru celălalt aparta-
ment de pe strada Stephenson nr. 13, în urma negocierilor, 
s-a stabilit un preţ de 80.700 de euro. Acesta este compus 
din 2 camere, un hol, o bucătărie, o baie, o terasă de acces, 
cu suprafaţă utilă de 54,90 mp.
În iunie 2019, Primăria Cluj-Napoca a aprobat declanșarea pro-
cedurii de achiziţie de pe piaţa liberă a unor imobile cu destina-
ţie de locuinţe sociale. Municipalitatea a primit 12 oferte în ca-
drul procedurii de licitaţie, dar a declarat 7 oferte ca îndeplinind 
condiţiile impuse prin caietul de sarcini. Tot în 2019, Primăria a 
mai cumpărat un imobil situat pe strada Clăbucet nr.5.

162.000 € pentru două apartamente 
pe strada Stephenson

Mai mulţi proprietari 
ai chişcurilor din Mărăşti 
au venit luni în Consiliul 
Local, unde au cerut să 
rămână pe actuala locaţie, 
chiar dacă zona va fi  
modernizată. Ei nu sunt 
de acord cu relocarea 
în apropierea Podului IRA 
şi acuză municipalitatea 
că le îngroapă afacerile.

„Ştiu care e poziţia dum-
neavoastră, dar suntem foar-
te nemulţumiţi pentru că nu 
aţi ţinut cont de noi deloc. 
În primul rând ar fi trebuit 
să vă gândiţi la noi pentru 
că avem 20 de ani de când 
stăm în amplasamentul re-
spective şi am putea fi in-
troduşi în sistemul dumnea-
voastră de modernizare a 
zonei cu condiţia din par-
tea noastră să ne încadrăm 
după modelul pe care o să 
îl primim. Când am constru-
it aceste chioşcuri Primăria 
ne-a dat un model şi noi 
l-am respectat. Am vrea să 
rămânem acolo pe poziţie. 
Domnul primar nu a fost de 
acord deloc, cu toate insis-
tenţele noastre. Ne-aţi relo-
cat la Podul IRA, noi acolo 
am murit, din start suntem 
morţi. Un comerciant trebu-
ie să aibă vânzări ca să poa-
tă trăi, noi acolo nu avem 
niciun fel de posibilitate. 
Am dori, dacă sunteţi buni, 
să ne faceţi o favoare. Să 

votaţi să fim cuprinşi în sis-
temul dumneavoastră de mo-
dernizare a zonei. Suntem 
10 chioşcuri, nu suntem 
multe, dar noi putem să ne 
încadrăm unde doriţi, în-
spre sensul giratoriu, unde 
doriţi, dar să rămânem aco-
lo. Familiile noastre, de aco-
lo, îşi câştigă existent, în 
momentul în care ne muta-
te, am murit şi gata. Eu cred 
că dumneavoastră trebuie 
să ţineţi cont de părerile 
noastre având în vedere că 
am respectat modelul chioş-
cului, am fost oneşti, am 
plătit dările la stat, chiria. 

Vecinii din blocurile apro-
piate nu au avut niciodată 
probleme cu noi. Cei care 
au venit în zonă cu mese 
au creat probleme, dar noi, 
cu chioşcurile, ne-am văzut 
de treabă. Vă rog să aveţi 
înţelegere că nu ar fi mare 
lucru. Trebuie să aveţi bu-
năvoinţă. Dacă nu ar fi să 
trăim de acolo, eu nu aş fi 
venit în Consiliul Local. Şi 
noi suntem cetăţenii aceş-
tui oraş, şi noi participăm 
cu taxe şi impozite locale. 
Nu aveţi familii dacă aţi vo-
tat aşa ceva. Nu v-aţi gân-
dit la noi că trebuie să tră-

im şi noi. Unde mă duc eu 
la vârsta mea să mă anga-
jez? Dacă domnul primar 
zice să murim, murim, că 
aşa zice şeful”, a precizat 
Bica Gligor, comerciant în 
zona Pieţei Mărăşti.

„Acolo sunt persoane ca-
re muncesc de foarte multă 
vreme, cu probleme medi-
cale, la o anumită vârstă, 
sunt oameni cu credite, iar 
desfiinţarea acestor gherete 
înseamnă să ne lipsiţi de 
sursele de existenţă. Relo-
carea nu ne ajută cu abso-
lut nimic. Această moderni-
zare să o faceţi cu noi”, a 

reclamat şi Emilian Sârbu.
Primarul Emil Boc susţi-

ne că sute de clujeni au ce-
rut desfi inţarea chioşcurilor 
şi susţine că în prezent în 
niciun oraş european nu exis-
tă ce se afl ă în Piaţa Mărăşti.

„La fel cum dumneavoas-
tră ne cereţi să le menţinem, 
sute de clujeni ne cer să le 
desfiinţăm de foarte multă 
vreme. Planul Urbanistic Ge-
neral nu mai permite con-
strucţii provizorii. Aceste 
construcţii au fost specifice 
anilor 90. Atunci au fost bi-
nevenite, au fost necesare, 
dar Clujul a trecut la o altă 

etapă, diferită de cea de ta-
rabe. Mi-am arătat toată dis-
ponibilitatea să căutăm so-
luţii alternative pentru dum-
neavoastră, dar pe aceeaşi 
locaţie nu vor mai rămâne. 
Asta este clar. Eu nu pot să 
fiu în oraşul acesta o piedi-
că în calea modernizării lui. 
Personal sunt solidar cu 
dumneavoastră, dar mie ora-
şul îmi cere să iau decizii 
care nu sunt întotdeauna 
populare şi nu mulţumesc 
pe toată lumea. Sunt des-
chis ca împreună, dacă nu 
va merge locaţia alternativă 
propusă, ne întoarcem să 
căutăm alte soluţii. Am ce-
rut să vi se comunice din 
noiembrie, minim cu 6 luni 
înainte, că din 15 martie in-
trăm într-o altă etapă, toc-
mai să nu fiţi puşi de pe o 
zi pe alta, deşi legea mi-ar 
permite. Acele lucruri ţin de 
secolul trecut. Legile s-au 
schimbat. Faceţi poze la chioş-
curile şi tarabele din Mărăşti 
şi comparaţi cu centrul ori-
cărui oraş european, să ve-
dem dacă mai există în vre-
un oraş european ce există 
în Piaţa Mărăşti. Nu se mai 
poate aşa. Trebuie să schim-
băm oraşul. În 15 martie, vor 
aplica legea. Acolo nu vor 
mai fi  chioşcuri, să nu vă fa-
ceţi vreo iluzie. Nu mai în-
torc decizia”, a tranşat pri-
marul Emil Boc situaţia.

Drama chioşcarilor din Mărăşti. 
„Dacă primarul zice să murim, murim”
Chioşcurile de pe strada 21 Decembrie (vizavi de Piaţa Mărăşti) vor dispărea, iar staţia de autobuz 
va fi modernizată. Proprietarii magazinelor au termen până în martie să elibereze spaţiile.

Mai mulţi proprietari ai chişcurilor au cerut să rămână pe actuala locaţie, chiar dacă zona va fi  modernizată
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Consilierii locali au votat, 
luni, hotărârea propusă de 
primarul Emil Boc de modi-
fi care a Planului Urbanistic 
General (PUG) pentru tere-
nul de 700 de metri pătraţi 
al celor doi reclamanţi, 
Ovidiu şi Narcisa Cozea. 
PUG-ul prevedea că în zonă 
va fi  realizat cel mai mare 
parc din oraş, iar proprieta-
rii nu puteau construi 
pe terenul lor.

Hotărârea este motivată de 
o decizie defi nitivă a Curţii de 
Apel Cluj, în care se dă câştig 
de cauză celor doi clujeni, ca-
re au acţionat în judecată Pri-
măria în 2015.

Planul Urbanistic General, 
adoptat de municipalitate în 2014, 
prevede că zona în care se afl ă 
terenul clujenilor – Pepiniera Be-
caş – este una de „urbanizare-zo-
nă verde- scuaruri, grădini, par-
curi cu acces public nelimitat”, 
aici urmând să se realizeze Par-
cul Est care va avea peste 50 de 
hectare. Familia Cozea a cerut 
revenirea la regimul urbanistic 
anterior, care permitea valorifi -
carea terenului. Instanţa a decis, 

în esenţă, că municipalitatea afec-
tează dreptul de proprietate al 
oamenilor, iar dacă doreşte să 
realizeze un parc pe terenul re-
clamanţilor, ar trebui să-i despă-
gubească pe aceştia. Viceprima-
rul Dan Tarcea a precizat că te-
renul va fi  expropriat.

Proces care durează 
de 5 ani

Terenul de afl at în litigiu se 
afl ă în zona Pepiniera Becaş – 
prelungire strada Lucia Sturd-
za Bulandra şi are o suprafaţă 
de 700 de metri pătraţi, iar te-
renul cu destinaţia de drum, 
deţinut în coproprietate, are su-

prafaţa de 3.265 de metri pă-
traţi, se arată în raportul de spe-
cialitate al Direcţiei Urbanism. 
PUG-ul din 1999 stabilea că 
proprietatea familiei Cozea se 
afl ă într-o zonă cu încadrarea 
„centru de conferinţe şi expo-
ziţii internaţionale”.

În 2014, când s-a aprobat 
noul PUG, terenul a trecut în 
regimul „urbanizare-zonă ver-
de- scuaruri, grădini, parcuri 
cu acces public nelimitat”. În 
2015, proprietarii au făcut o 
plângere prealabilă la Primă-
rie, în care solicitau revenirea 
la regimul urbanistic anterior 
(centru de conferinţe şi expo-

ziţii internaţionale) sau stabi-
lirea unui regim care să per-
mită construirea de locuinţe. 
În urma discuţiilor care au avut 
loc în cadrul Consiliului local, 
în mai 2015, s-a stabilit respin-
gerea plângerii şi găsirea unor 
mijloace de compensare a in-
tereselor proprietarilor. În ace-
laşi an, Familia Cozea a acţi-
onat în judecată municipalita-
tea cerând revenirea la regi-
mul urbanistic anterior.

Curtea de Apel: „a fost 
o expropriere de fapt”

Curtea de Apel a pronunţat, 
în 1 februarie 2018, o hotărâre 

defi nitivă în care dă dreptate re-
clamanţilor şi stabileşte reveni-
rea în situaţia anterioară a tere-
nului – adică într-o zonă cu în-
cadrarea „centru de conferinţe 
şi expoziţii internaţionale”.

În plus, această „serioasă 
afectare a proprietăţii trebuia 
însoţită de garanţii din partea 
autorităţii publice că într-un 
termen rezonabil de timp 
obiectivul de investiţii se va 
realiza şi că reclamanţii, în 
calitate de proprietari ai tere-
nului inclus în zona Parcului 
Est vor fi  indemnizaţi cores-
punzător pentru afectarea 
dreptului de proprietate”.

Magistraţii au apreciat că 
municipalitatea nu a adus „pro-
be din care să rezulte indubi-
tabil voinţa autorităţii publice 
în sensul asanării vătămării”. 
Instanţa a decis că „în această 
situaţie autoritatea publică a 
realizat a fost o expropriere de 
fapt a proprietarilor fără o dreap-
tă şi prealabilă despăgubire în-
călcând astfel prevederile con-
stituţionale care garantează 
dreptul de proprietate”.

Dan Tarcea: „Terenul 
va fi  expropriat”

Viceprimarul Dan Tarcea a 
precizat pentru „Adevărul” că 
hotărârea instanţei va fi  pusă în 
aplicare. „Asta însă nu înseam-
nă că proprietarii şi vor putea 
construi acolo o casă, regimul 
urbanistic la care se revine fi -
ind unul de centru expoziţional. 
Nici centrul expoziţional nu se 
poate face pe 700 de metri pă-
traţi”, a mai spus acesta. Tere-
nul va fi  expropriat, a susţinut 
viceprimarul, arătând că Primă-
ria va realiza în zonă cel mai 
mare parc din oraş, care va avea 
peste 50 de hectare.

Primăria, obligată să modifice PUG-ul. 
Conflict în instanţă pe un teren privat.
Primăria Cluj-Napoca trebuie să modifice Planul Urbanistic General (PUG) după ce au pierdut un proces 
intentat de doi clujeni care doreau să valorifice terenul de 700 de metri pătraţi pe care-l deţin

Consilierii locali au votat hotărârea de modifi care a Planului Urbanistic General pentru terenul de 700 de metri pătraţi

Bugetul pentru anul 2020 al 
municipiului Cluj-Napoca 
a fost aprobat în şedinţa 
Consiliului local luni, 
în data de 17 februarie.

„În primul rând, adresez şi 
pe această cale mulţumiri clu-
jenilor, deoarece prin impozi-
tele şi taxele locale plătite şi 
prin munca de zi cu zi ne-au 
dat şansa să avem astăzi un 
buget substanţial, în creştere 
faţă de anii anteriori. Bugetul 
general pentru anul 2020 es-
te de 1.688.301.000 lei, cu 
7,39% mai mare faţă de anul 
2019. De asemenea, acest pro-
iect de buget consolidează sta-
tutul Clujului de oraş-magnet, 
în care calitatea vieţii primea-
ză, un oraş de referinţă în cen-
trul şi estul Europei”, a spus 
primarul Emil Boc.

Principalele obiective pen-
tru anul 2020:

1. Introducerea în circulaţie 
a 12 noi tramvaie achiziţionate 
din fonduri europene. Menţine-
rea tuturor facilităţilor la trans-
portul public pentru elevi, stu-
denţi, pensionari etc.

2. Finalizarea a patru noi 
parkinguri: Haşdeu, Primăverii 
nr. 20, Primăverii nr. 8 şi Mogo-
şoaia, cu un total de 1.253 noi 
locuri de parcare.

3. Finalizarea modernizării şi 
lărgirii străzii Bună Ziua, a mo-
dernizării străzilor Regele Ferdi-
nand – Tipografi ei – Emile Zola 

– Sextil Puşcariu şi a primei străzi 
„smart” din România – strada 
Molnar Piuariu. Demararea lu-
crărilor la reabilitarea zonei Pie-
ţei Lucian Blaga şi a Bulevardu-
lui 21 Decembrie 1989.

4. Finalizarea documenta-
ţiilor tehnice şi de urbanism 
necesare pentru Centura me-
tropolitană a Clujului. Conti-
nuarea procedurilor legale pen-
tru proiectul multianual Me-
trou şi tren metropolitan.

5. Finalizarea lucrărilor la 
reabilitarea Turnului Pompie-
rilor şi fi nalizarea achiziţiei 
publice pentru reabilitarea zo-
nei străzii Kogălniceanu. Fi-
nalizarea noului cimitir din 
str. Moş Ion Roată.

6. Finalizarea Parcului Între 
Lacuri şi începerea lucrărilor la 
Parcul Tineretului – Pădurea clu-
jenilor (21,3 ha şi 1.505 arbori 
cu balot). Realizarea unui con-
curs de soluţii pentru noi par-
curi: Parcul Est (46,19 ha) şi Par-
cul Bună Ziua (7,8 ha). Începe-
rea lucrărilor la reabilitarea Par-

cului Feroviarilor, a Parcului 14 
Iulie, a Parcului Ştefan cel Ma-
re şi la extinderea skate parcu-
lui Rozelor. Realizarea achiziţi-
ei publice pentru reabilitarea 
malurilor Someşului şi a parcu-
lui Armătura, pentru realizarea 
Parcului Zorilor şi a Bazei spor-
tive „La Terenuri” Mănăştur.

7. Finalizarea modernizării 
şi reabilitării termice a Spita-
lului Municipal

8. Menţinerea alocărilor pen-
tru educaţie prin investiţii în şco-
li, oferirea de burse, programul 
de autobuze speciale pentru trans-
portul copiilor la şcoală.

9. Continuarea lucrărilor de 
amenajare a platformelor subte-
rane de colectare selectivă a de-
şeurilor menajere.

10. Continuarea programelor 
sociale derulate de Primărie

11. Implementarea proiecte-
lor câştigătoare în cadrul proce-
selor de Bugetare participativă

12. Extinderea numărului 
de proceduri şi aplicaţii digita-
le pentru cetăţeni

Pe ce vor fi cheltuiţi banii clujenilor
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Reprezentanţii municipa-
lităţii au anunţat 
că programul „Un copil, 
un arbore” va continua 
şi anul acesta.

Unul dintre cele mai vechi 
proiecte comunitare din 
Cluj-Napoca, ”Un copil-un ar-
bore”, iniţiat în 2005 de pri-
marul Emil Boc, continuă.

„Continuă programul Un 
copil, un arbore pentru că es-
te un program extrem de se-
rios. Mulţi copii îşi vizitează 
copacul să vadă cum e”, a 
spus viceprimarul municipiu-
lui Cluj-Napoca, Dan Tarcea, 
la un post de radio local.

Arborii plantaţi în cadrul 
proiectului " Un copil-un ar-
bore" poartă numele copiilor 
înscrişi în cadrul acestuia, pe 

baza cererilor adresate de că-
tre părinţii lor Primăriei Mu-
nicipiului Cluj-Napoca.

Prin programul „Un copil, un 
arbore”, se urmăreşte crearea 
mai multor spaţii verzi în oraş.

Pe lângă acest proiect, mu-
nicipalitatea şi-a propus să 
„înverzească” oraşul, motiv 
pentru care, se va începe, în 
acest an, plantarea a peste 

7.600 de puteţi în acest an în 
mai multe zone din oraş.

„Ne propunem să plan-
tăm 7.622 de bucăţi de ar-
bori ca să putem să avem o 
calitate a aerului cât mai bu-
nă în Cluj-Napoca. Plantă-
rile vor începe anul acesta 
şi vor continua pe o perioa-
dă mai lungă de timp”, a 
declarat Tarcea.

La Cluj se plantează puieţi 
pentru fiecare copil nou-născut

Doi români, ambii absol-
venţi din Cluj, au fost 
nominalizaţi la 
International Opera 
Awards, cel mai prestigios 
concurs de gen din lume, 
şi amândoi sunt clujeni.

E vorba de Adela Zaharia, 
nominalizată la categoria „Ti-
neri Cântăreţi” şi de George 
Petean, la categoria „cel mai 
bun cântăreţ”. Competiţia a-
re 18 categorii iar gala de pre-
miere e programată pentru 4 
mai, în Londra.

Anca Zaharia,
 tânără cântăreaţă

Adela Zaharia este solistă 
la Deutsches Oper am Rhein, 
în Dusseldorf. Are cursuri de 
licenţă şi master la Academia 
de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca. A debutat 
în 2010 la Opera Naţională din 
Cluj-Napoca.

Adela Zaharia (născută în 
1987) este o soprană română 
de opera. În prezent este so-
listă la Deutsche Oper am R-
hein, Düsseldorf, Germania. 
În 2017, Zaharia a ocupat pri-
mul loc la Operalia, The World 
Opera Competition.

Adela Zaharia şi-a obţi-
nut diploma de licenţă şi de 
master, ambele de la Aca-
demia de Muzică Gheorghe 
Dima unde a studiat voce şi 
pian cu Marius Budoiu

Adela Zaharia a debutat 
în 2010 cu Opera Naţională 
Română, Cluj-Napoca ca Gil-
da în Rigoletto, urmată de 
Norina în Don Pasquale, Mu-
setta în La bohème şi Mi-
chaela în Carmen.

Din 2012 până în 2014, Ade-
la Zaharia a fost membră a 
ansamblului Komische Oper 
Berlin, unde a jucat ca Mu-
setta ( La Bohème ), Pamina 
( Flautul magic ), Donna An-
na ( Don Giovanni ), Helena 

( A Midsummer Night's Dream 
) şi Micaëla ( Carmen ). Încă 
din anul 2015, Zaharia este 
membru al Deutsche Oper am 
Rhein, unde a jucat ca Snow 
Queen în The Snow Queen, 
Najade în Ariadne auf Naxos 
printre altele.

În decembrie 2017, a debu-
tat ca Lucia la Opera de Stat din 
Bavaria din München, Germa-
nia, înlocuind-o pe Diana 
Damrau, care s-a retras din ca-
uza unei boli. Începând cu anul 
2018, ea continuă să colabore-
ze cu Komische Oper Berlin şi 
debutează pe scene precum 
Gran Teatre del Liceu Barcelo-
na, Teatrul Bolshoi Moscova, 
Festivalul Internaţional Edinbur-
gh şi Teatrul Grand Shanghai .

În sezonul adiţional 
20172018 au fost: debutul ei 
în rolul Elisabetta în Roberto 
Devereux la Opera and Play 
House din Frankfurt, debutul 
său la Festivalul George Enescu 
cu scena nebună din Progre-
sul lui Harlot de I-ain Bell.

A fost câştigătoare a Festi-
valului Hariclea Darclée şi a 
Concursului Internaţional de 
Voce în. În 2017, a câştigat pre-
miul I şi Premiul Zarzuela al 
Operaliei, Concursul mondial 
de operă, organizat în acel an 
la Astana, Kazahstan. Euro-
news, într-un articol despre 
Placido Domingo 's Operalia 
2017, a lăudat-o pe Adela Za-

haria ca fi ind "adevărata reve-
laţie a competiţiei”.

Da la scena din Cluj
 la scenele mari 
ale lumii

George Petean a absolvit 
Liceul de Muzică „Sigismund 
Toduţă” şi Academia de Mu-
zică ”Gheorghe Dima” din 
Cluj. A debutat în 1997 la 
Opera din Cluj-Napoca.

Baritonul George Petean, 
care a crescut şi a studiat la 
Cluj, locuieşte la München 
şi cântă pe cele mai mari 
scene ale lumii: Metropoli-
tan Opera din New York, 
Gran Teatre del Liceu în Bar-
celona, Opera din Zürich şi 
Opera Regală din Londra.

Acum 17 ani, George Pe-
tean şi soţia lui, Florina, erau 
angajaţi la Opera Naţională 
Română din Cluj-Napoca: ea 
era balerină, iar el, bariton.

În 2002 a semnat un contract 
cu Opera din Hamburg, în Ger-
mania, unde a rămas până în 
2010, când deja cariera lui inter-
naţională nu-i mai permitea să 
continue cu un contract fi x. As-
tăzi, George Petean e unul din 
cei mai importanţi baritoni din 
lume, renumit mai ales pentru 
rolurile din operele lui Verdi.

Foto: Adela Zaharia (foto sus) și 
George Petean (foto jos) vor 

reprezenta România la 
International Opera Awards

Clujeni nominalizați 
la Opera Awards
Cel mai prestigios concurs de operă din lume 
va avea gala de premiere la Londra
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Municipalitatea suplimen-
tează cu 13 milioane
de lei fi nanţarea alocată 
şcolilor din Cluj-Napoca, 
în acest an.

Suma oferită şcolilor mer-
ge către întreţinerea aces-
tora. Mai mult, primarul 
Emil Boc susţine că prin a-
ceastă suplimentare doreş-
te să încurajeze desfiinţa-
rea fondului clasei.

„Dincolo de bursele şco-
lare, de gratuităţile la trans-
portul în comun, de faţadi-
zările şi lucrările de infra-
structură la şcoli, cei 13 mi-
lioane de lei merg la întere-
ţinere. Când vorbeam de eli-
minarea acelui fond al şco-
lii, să nu mai existe acea 
mentalitate comunistă să ceri 
părinţilor un leu pentru cre-
tă, hârtie, draperii sau altce-
va, aici, în cei 13 milioane 
de lei pe care Consiliul Lo-
cal îi pune în plus faţă de 
costul standard per elev alo-
cat de către Guvern prin le-
ge, este tocmai pentru a eli-
mina defi nitiv acel fond al 
clasei şi de a asigura funcţi-
onarea şcolilor din acest 
oraş”, explică Emil Boc.

În Cluj-Napoca anul aces-
ta se vor continua lucrările 
la patru licee, respectiv, „Ghe-

orghe Şincai”,„George 
Coşbuc”, „Nicolae Titulescu” 
şi „Ion Creangă”.

De asemenea, două proiec-
te ample de modernizare cu 
bani europeni au fost dema-
rate la liceele „Onisifor Ghi-
bu” şi „Ana Aslan”.

Încă un corp de clădire 
pentru Ghibu

Liceul Teoretic Onisifor 
Ghibu din Cluj-Napoca va fi  
modernizat şi extins cu încă 
un corp de clădire. Lucrări-
le vor începe în cursul aces-
tui an. Primăria Cluj-Napo-

ca a lansat deja licitaţia pen-
tru execuţie.

În prezent liceul are două 
clădiri cu săli de clasă şi o sa-
lă de sport cu anexe. Moder-
nizarea presupune construirea 
unui corp nou. Astfel, va fi  ex-
tins imobilului cu spaţii de în-
văţământ spre nordul incintei 
cu un corp nou care să comu-
nice direct cu imobilul exis-
tent. „Extinderea se va dezvol-
ta pe 4 nivele (P+3) şi va cu-
prinde spaţii de învăţământ, 
spaţii administrative, spaţii so-
ciale, spaţii multifuncţionale”, 
se arată în caietul de sarcini.

De asemenea, sunt pre-
văzute lucrări ample de mo-
dernizare şi la clădirile exis-
tente, respectiv echiparea 
clădirii existente cu facili-
tăţi pentru persoane cu diza-
bilităţi, supraetajarea imo-
bilului cu un nivel unde vor 
fi amenjate săli de clasă şi 
grupuri sanitare, extinderea 
zonei anexelor sălii de sport 
cu spaţii dispuse la parter 
şi etaj, înlocuirea finisaje-
lor la corpurile de clădire 
existente, înlocuirea integra-
lă a instalaţiilor sanitare, 
electrice, încălzire în imo-

bilele existente şi echiparea 
cu instalaţie introducere aer 
proaspăt preîncălzit /preră-
cit prin recuperare.

Ofertele se pot depune pâ-
nă în 20 februarie, iar valoa-
rea estimată a contractului es-
te de aproximativ 23, 5 mili-
oane de lei.

Prima şcoală verde 
din România

Colegiul Tehnic „Ana As-
lan” este situat pe strada Ho-
rea din Cluj-Napoca şi dato-
rită numărului mare de tineri 
interesaţi de învăţământul pro-

fesional acesta urmează să fi e 
extins şi modernizat.

În prezent aici învaţă 425 
de elevi, iar capacittatea ur-
mează să fi e mărită la 525 
de elevi după extindere.

Corpul de clădire existent 
va fi  reabilitat termic, se va 
mai adăuga un nivel la clădi-
re, iar instalaţiile sanitate, elec-
trice şi de încălzire vor fi  înlo-
cuite în totalitate. De aseme-
nea, urmează să fi e constru-
ită o sală de sport modernă, 
pentru nivel competiţional.

Cadrele didactice vor pu-
tea preda într-un stil modern, 
deoarece şcoala va fi  dotată 
cu echipamente didactice şi 
IT şi se vor crea facilităţi spe-
ciale pentru persoanele cu 
dizabilităţi.

La fi nalizarea investiţiei 
vor fi  funcţionale un număr 
de 17 săli de clasă, 9 labora-
toare, bibliotecă şi o sală mul-
tifuncţională.

Valoarea estimată a lucră-
rilor este de 20.582.700,99 lei 
fără T.V.A, din care valoarea 
nerambursabilă solicitată este 
de 18.433.953,62 lei. Durata 
de execuţie a lucrărilor este de 
18 luni, iar durata de imple-
mentare integrală a proiectu-
lui, cu toate activităţile suport 
(achiziţii, publicitate, etc.) es-
te de 24 luni de la începerea 
implementării proiectului.

13 milioane de lei pentru şcolile din Cluj
Primarul Emil Boc: „Ar fi mai bine să nu mai existe acea mentalitate comunistă”

Două proiecte ample de modernizare cu bani europeni au fost demarate la liceele „Onisifor Ghibu” şi „Ana Aslan”

Nouă şcoli din judeţul 
Cluj au fost închise parţi-
al din cauza gripei, pe 
fondul epidemiei decreta-
te la nivel naţional.

În ciuda măsurilor stricte 
impuse în şcoli împotriva gri-
pei, încă de la începutul lunii 
februarie, gripa nu se ţine de-
parte de elevi. În prezent sunt 
închise parţial nouă şcoli din 
judeţul Cluj.

În urma epidemiei de gri-
pă care atacă tot mai mulţi 
copii, în Cluj-Napoca, 262 
de elevi stau acasă în aceas-
tă perioadă.

Prevenţia gripei este cel 
mai important aspect în tot 
ceea ce ţine de patologie gri-
pală deoarece există vaccin.

Experienţele de anii trecuţi 
ne arată că vaccinarea anti-
gripală ne fereşte de îmbolnă-
viri şi îi fereşte pe cei din ju-
rul nostru.

„Acesta este cel mai im-
portant aspect în tot ce ţine 
de partea asta de patologie 
gripală pentru că avem vac-
cin. Aici o să se înceapă cu 
gurile rele care vor spune că 
procentul de protecţie al vac-
cinului antigripal este mic şi 
nu asigură destulă protecţie. 
Experienţele de anii trecuţi ne 

arată că vaccinarea antigripa-
lă ne fereşte de îmbolnăviri şi 
îi fereşte pe cei din jurul nos-
tru. Mai ales pe cei care sunt 

cu alte probleme de sănătate 
asociate”, spune medicul Iri-
na Filipescu de la Spitalul de 
Boli Infecţioase Cluj

9 şcoli din Cluj, închise parţial 
din cauza epidemiei de gripă

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca
Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Grădinița cu program prelungit „Albinuța” Cluj-Napoca
Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca
Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca
Școala Gimnazială Horea Cluj-Napoca
Școala Gimnazială Ioan Bob Cluj-Napoca
Școala Spectrum Cluj-Napoca

Lista școlilor închise din Cluj:
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Teatrul Naţional Cluj-Napoca anunţă avan-
premiera și premiera spectacolului UBU ÎN 
CONCERT după Alfred Jarry și Gábor Tompa, 
traducerea: Romulus Vulpescu, care vor avea 
loc în Sala mare sâmbătă, 22 februarie și du-
minică, 23 februarie 2020 de la ora 19:00.

UBU ÎN CONCERT
după Alfred Jarry și Gábor Tompa

spectacol-concert de Ada Milea
regia: Gábor Tompa
cântece de Ada Milea și Anca Hanu
scenografi a: Carmencita Brojboiu, Ale-

xandra Constantin
mișcare scenică: Andrea Gavriliu
maestru de lumini: Jenel Moldovan

Distribuţia:
Dl Ubu – Adrian Cucu
Dna Ubu – Anca Hanu
Cântăreaţa – Sânziana Tarţa
Ofi ţerul – Radu Dogaru
Cetăţenii – Miron Maxim (Fratele Trom-

bon), Cătălin Herlo (Fratele Beton), Cristian 
Rigman (Fratele Cajon), Mihnea Blidariu (Fra-
tele Kaki), Dan Chiorean (Fratele Căpăţână)

Franţuzoaicele – Adriana Băilescu, Elena 
Ivanca, Irina Wintze, Angelica Nicoară

Englezul – Cornel Răileanu
Marchizul de Sade – Ioan Negrea

Precursor al suprarealismului, Alfred Jarry 
(1873-1907) a compus șase piese avându-l 
ca personaj central pe faimosul Père Ubu. 
Trăsăturile caracteristice ale acestui perso-
naj sunt dominate de o monstruoasă lăco-
mie și hilară lipsă de măsură, care cuprinde 
de-a valma mâncare, femei, băutură, bani, 
putere, toate fi ind grefate pe o mare lașita-
te și pe un despotism practicat cu precăde-
re asupra celor slabi.

După ce Ubu a fost rege, crezut mort și în-
gropat, Ubu reînvie într-una dintre cele mai ac-
tuale formule: în concert! Dom’ Ubu se dezlăn-
ţuie acum pe note, cântecul îndulcind la modul 
parodic, cruzimea și grotescul cuplul de tirani: 
„Trecutul a trecut, să ne gândim la viitor/ popo-
ru’ ţi l-ai ucis, hai să-ţi găsim alt popor!“.

Alături de mieroasa și parșiva sa soţie, U-
bu revine ca să rupă lanţurile libertăţii, să 
dea frâu liber sclaviei și să readucă un haos 
terbil de comic în orașul printre gunoaiele 
căruia se trezește. Unde? La marginea socie-
tăţii și în miezul ei, la noi, peste tot și nică-
ieri, în lumea reciclării permanente, dar și a 
nesfârșitelor gunoaie.

Acum Ubu își dorește să fi e „sclavul picioa-
relor“ cetăţenilor, lustruindu-le cu râvnă încăl-
ţările, lustruindu-le picioarele, cu un exces de 
zel de-a dreptul sadic – că doar fantoma Mar-
chizului de Sade bântuie prin Monstre-Martre: 

„Ah, domnule Ubu, ești brutal/ Se simte pe 
perie c-ai fost criminal / O să-ţi bagi clienţii-n 
spital / Dacă perii așa pasional.“

Orchestra cetăţenilor liberi, corul franţu-
zoaicelor, turistul englez, biciul Marchizului 
de Sade, vor recompune curtea regală ubu-
escă la închisoare, acolo unde Ubu își refa-
ce palatul, răsturnând, carnavalesc, toate re-
gulile sociale și umane cu susul în jos. Într-o 
astfel de lume pe dos, în care se adulează 
non-valoarea, oroarea, duhoarea, paloarea 
etc., familia Ubu, „nemuritoare“ nu poate 
conduce decât „spre dezastre viitoare“...

O oglindă deformată, răsturnată, așa cum o 
spune Jarry însuși, pusă în faţa spectatorilor, pen-
tru ca să râdem și să ne cutremurăm nu de ce a 
fost la sfârșit de secol XIX, nu de ce a bulversat 
secolul XX și este încă valabil și astăzi, ci de ce ne 
poate rezerva istoria în orice moment. Că doar, 
teatrul, nu-i așa, este și un exerciţiu de reciclare, 
de reevaluare, de distanţare, de conștientizare...

Înainte de reprezentaţiile spectacolului U-
BU ÎN CONCERT, pe 22 și 23 februarie, înce-
pând cu ora 15:00, va fi  deschisă publicului 
o expoziţie omagială dedicată memoriei, cre-
aţiei, realizărilor și visurilor artistice ale tine-
rei scenografe Alexandra Constantin, pleca-
tă cu mult prea repede din lumea noastră vi-
zibilă, la doar 31 de ani, în timp ce lucra la 
scenografi a acestui spectacol. Întreaga echi-
pă artistică a Teatrului Naţional, precum și 
prietenii, familia și colaboratorii din alte tea-
tre încearcă să o aducă astfel pe Alexandra 
din nou printre noi, cu prezenţa ei discretă și 
caldă, inventivitatea ei fi nă, creativitatea ei 
jucăușă, mereu gata să răspundă cerinţelor 
și întrebărilor scenice chiar înainte ca acestea 
să fi e formulate. Foaierul Teatrului Naţional 
din Cluj-Napoca vă va împărtăși astfel univer-
sul artistic al Alexandrei Constantin, prin de-
sene, schiţe, fotografi i, machete și instalaţii.

Alexandra Constantin a fost creatoare de 
costume și decoruri de teatru. A studiat la Uni-
versitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Min-
cu” din București (2007-2009), la Karlsruhe In-
stitute of Technology (2009-2014) și la Univer-
sitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinemato-
grafi că „I.L. Caragiale” din București (2017-2019). 
A creat scenografi i și costume pentru spectaco-
le ale unor teatre din București, Piatra Neamţ, 
Sibiu, Buzău și Cluj-Napoca. A colaborat cu Ale-
xandru Dabija, Radu Afrim, Ada Milea, Adrian 
Damian, Leta Popescu, Slava Sambris, Bogdan 
Sărătean, Cristina Giurgea, realizând scenogra-
fi a spectacolelor: Revizorul (Teatrul Naţional Bu-
curești și UNATC), Planeta viselor pierdute (Tea-
trul „George Ciprian“, Buzău), Amintiri, Sub fi -
ecare pas e o mină neexplodată dintr-un război 
neterminat cu tine şi Alice (Teatrul Tineretului, 
Piatra Neamţ), Chiritza în concert (Teatrul Naţi-
onal Cluj-Napoca), Iubirea la oameni (Teatrul 
Naţional „Radu Stanca“, Sibiu), ÎmpreLună (Tea-
trul „Ion Creangă“, București).

Contact:
Eugenia Sarvari, eugenia.sarvari@tea-

trulnationalcluj.ro
Secretar literar
Teatrul Naţional Cluj-Napoca

Sătui de tăierile din 
Pădurea Floreşti-Tăuţi, 
clujenii au făcut sesizări, 
iar o parte dintre hoţii 
de lemne au fost prinşi.

Numeroase sesizări pri-
vind tăierile abuzive din Pă-
durea Floreşti-Tăuţi au fost 
direcţionate Primăriei comu-
nei Floreşti, Direcţiei Silvice 
Cluj, respectiv Gărzii Fores-
tiere Cluj. În urma sesizări-
lor, o parte din hoţii de lem-
ne au fost reţinuţi.

„O parte dintre hoţi au fost 
prinşi în urma sesizărilor noas-
tre privind furturile din Pădu-
rea Floreşti-Tăuţi. Sesizările con-
tează, aşa cum au contat şi pen-
tru Pădurile Hoia-Baciu şi Fă-
get pentru că au diminuat fur-
turile. Totuşi, miza e în măsuri 
de prevenţie, de aceea am pro-
pus Primăriei Floreşti ca pădu-
rea să fi e o arie naturală pro-

tejată, o pădure cu rol strict de 
protecţie, fără exploatare, că e 
legală, că e ilegală. Apoi, o i-
dee bună e de a avea rangers 
voluntari, locuitori din Floreşti, 
cu atribuţii de control, nu doar 
de sesizare, care lucrează ală-
turi de autorităţile competen-

te. Vă ţin la curent cu evoluţia 
răspunsurilor autorităţilor şi le 
mulţumesc celor care au trimis 
sesizări alături de mine ori au 
dat share materialului video ca-
re a dus la mobilizarea autori-
tăţilor”, a transmis deputatul 
clujean Adrian Dohotaru.

Hoţii care tăiau copacii din Pădurea 
Floreşti-Tăuţi au fost prinşi

Membrii asociaţiei SOS 
Parcul Est cer Primăriei 
să se ţină de plan şi în 
martie să fi e desfi inţate 
toate garajele de lângă lac. 
Activiştii amintesc că 
în primăvară se va face un 
concurs de proiecte privind 
amenajarea Parcului Est.

„Cerem Primăriei să prio-
ritizeze desfi inţarea tuturor 
garajelor din jurul lacului 3! 
Proprietarii sunt obligaţi să le 
desfi inţeze până în luna mar-
tie ca să primească un loc de 
parcare. O parte au desfi inţat 
garajele, altă parte nu. Având 
în vedere că în primăvară se 
face un concurs de proiecte 
privind amenajarea Parcului 
Est, cel mai mare al Clujului, 
cerem Primăriei să se ţină de 
plan şi în martie să fi e desfi -
inţate toate garajele de lângă 
lac. O cerem şi noi de ani de 
zile, de când am început cam-

pania pentru parc. Dar ar fi  o 
mare greşeală ca Primăria să 
dea locuri de parcare chiar pe 
malul lacului şi nu la distan-
ţă mai mare de lac sau chiar 
în altă parte. Pe malul lacu-
lui, se pot face, prin concur-
sul de proiecte locuri de joa-
că, se poate monta mobilier 
urban, se pot realiza piste de 
biciclete şi alei pietonale. As-
ta vrem lângă lac, nu parcări 
de maşini!”, au transmis re-
prezentanţii SOS Parcul Est.

Primarul Municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, a anun-
ţat că are în plan trei noi lo-
caţii pentru a prelua proiec-
tul aquaparkului. Boc a anun-
ţat la dezbaterea privind Par-
cul Est că aquaparkul nu va 
fi  realizat în Parcul Est, pe 
amplasamentul din Becaş.

„Aquaparkul se va face în 
Cluj, dar nu se va face pe aceas-
tă locaţie pe care am discutat-o 

iniţial, adică în Parcul Est. Sun-
tem în măsură să spunem că 
avem şi alte trei alternative la 
care lucrăm ca locaţii. Când vom 
fi  pregătiţi cu ele o sa vi le spu-
nem public”, spune Emil Boc.

„Propunem în continuare 
conectarea Parcului Est cu Ba-
za Sportivă Gheorgheni şi Iu-
lius Parc, prin Parcul Tulcea, 
pentru a avea un spaţiu pu-
blic verde unitar. Pentru ca 
asta să se întâmple, e necesar 
ca unele proiecte imobiliare 
din zonă să fi e modifi cate sen-
sibil. Suntem optimişti că du-
pă un deceniu de campanie, 
realizată prin voluntariatul a 
zeci de clujeni, Primăria a ac-
ceptat în sfârşit un concurs 
de proiecte de amenajare a 
zonei, mutând aquaparkul 
într-un areal mai propice de-
cât Parcul Est şi biodiversita-
tea pe care o găzduieşte”, sus-
ţin activiştii SOS Parcul Est.

Garajele de lângă 
Parcul Est, desființate?
Se împlinesc zece ani de campanie pentru Parcul Est

11 persoane din Alba 
şi Cluj, care făceau parte 
dintr-o grupare de trafi -
canţi de droguri şi produ-
se psihoactive (etnobota-
nice), au fost condamnate 
defi nitiv la închisoare 
cu executare de către 
Curtea de Apel Alba Iulia.

Inculpaţii au fost trimişi în 
judecată în ianuarie 2015, iar 
prima decizie în dosar a fost 
luată în data de 10 aprilie 2018. 
O parte dintre aceştia, respec-
tiv DIICOT au formulat apel, 
iar sentinţa defi nitivă a fost 
pronunţată în 12 februarie 
2020. Membrii grupării vin-
deau canabis şi etnobotanice 
la sute de tineri din cele do-
uă judeţe, în special în oraşe 
din zona Munţilor Apuseni, 
dar şi la Alba Iulia, în Turda 
şi Cluj-Napoca.

La Turda, percheziţia a avut 
loc la domiciliul unui cunos-
cut interlop local, Urcan Alin, 
care a fost, de altfel, unul din-
tre liderii trafi canţilor, scrie 
Adevărul. Gruparea a fost de-
structurată în octombrie 2014. 
Procurori şi poliţişti au efec-
tuat, la momentul respectiv, 
11 percheziţii în Alba şi Cluj, 

iar 11 persoane au fost ares-
tate preventiv. A fost ridicată 
cantitatea de aproape 3 kilo-
grame de substanţe interzise 
şi au fost identifi caţi peste 200 
de consumatori.

În total, cei 11 inculpaţi au 
primit peste 40 de ani de în-
chisoare în regim de deten-
ţie. Fiecare dintre cei 11 in-
culpaţi au fost obligaţi la pla-
ta de cheltuieli judiciare în 
favoarea statului de 11.000 
de lei şi s-a dispus confi sca-
rea a circa 18.000 de lei şi 
1.100 de euro de la cinci in-
culpaţi. În speţă, inculpaţii 
au distribuit în rândul tineri-
lor substanţe psihoactive şi 
droguri, cu preţul de 25 lei/
plic în cazul substanţei pen-
tru fumat şi 100 lei/plic în 

cazul substanţei pentru pri-
zat, după ce în prealabil au 
popularizat numerele de te-
lefon la care să fi e contactaţi 
de consumatori.

Din cei 200 de consuma-
tori identifi caţi, o mare parte 
erau la data faptelor studenţi 
la centrul universitar din Cluj, 
iar unii dintre aceştia au re-
latat în calitate de martori 
efectele negative ale acestor 
substanţe asupra memoriei şi 
a intelectului. Din discuţiile 
purtate între trafi canţi sau cu 
alte persoane rezultă că aceş-
tia cunoşteau împrejurarea că 
activităţile lor sunt ilegale, în-
trucât discutau codifi cat des-
pre substanţe denumindu-le 
„tricouri albe”, „albeaţă”, „cro-
codil”, „zecică”.

Traficanţi din Cluj, trimişi la răcoare. 
Vindeau studenţilor „crocodil” şi „zecică”.
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MQ-9 Reaper este printre 
cele mai performante drone 
din lume şi este considerată 
arma viitorului. Drona nu 
are nevoie de om care să o 
opereze şi poate fi  coman-
dată de la distanţă.

În prezent, SUA are peste 
200 de astfel de drone.

Drona are un motor de 900 
de cai putere, o autonomie de 
480 de kilometri şi poate fi  
operată de la 1.900 de kilo-
metri distanţă. Greutatea ma-
ximă pe care o poate trans-
porta la decolare este de 4.700 
de kilograme. Zboară la o al-
titudine de 15.000 de metri, 
iar viteza este de 482 km/h.

Rachetele pe care le lan-
sează sunt foarte precise şi se 
ghidează cu ajutorul camere-
lor care sunt instalate pe ele. 
Pot „vedea” foarte bine şi 
noaptea, datorită tehnologiei 
cu infraroşu şi cu laser.

Ambasadorul SUA în Româ-
nia, Adrian Zuckerman, a de-
clarat, marţi, la Baza 71 Aeria-
nă "General Emanoil Ionescu" 
din Câmpia Turzii, că aceasta 
este o dovadă a puternicului 
Parteneriat de securitate exis-
tent între SUA şi România.

„Vreau să ştiţi că poporul 
român nu are prieten mai bun 
decât Statele Unite. Ceea ce 
vedeţi astăzi aici este un exem-

plu esenţial al puternicului 
Parteneriat de securitate exis-
tent între Statele Unite şi Ro-
mânia, parteneriat început în 
urmă cu aproape 20 de ani, 
atunci când, după ce a ieşit 
din perioada întunecată a co-
munismului şi înainte să de-
vină stat membru NATO, Ro-
mânia a stat alături de State-
le Unite în Irak şi Afganistan, 
unde am lucrat şi, da, am fă-
cut sacrifi cii împreună, pen-
tru a-i învinge pe cei care ne-ar 
răpi libertăţile”, a spus amba-
sadorul SUA.

El a adăugat că cele două ţă-
ri trebuie să rămână împreună.

„Trebuie să decidem să 
rămânem împreună şi să con-
tinuăm să construim pe ba-

za puternicei cooperări de 
care ne bucurăm, pentru a-i 
împiedica pe alţii să provoa-
ce o ruptură între noi, slă-
bindu-ne astfel pe toţi, ca să 
îşi poată extinde infl uenţa 
malignă şi mai departe. Un 
alt exemplu al cooperării 
noastre este baza de aici, de 
la Câmpia Turzii, care găz-
duieşte una dintre cele mai 
bune escadrile de vânătoare 
ale României. Tot aici este 
una dintre cele mai bune zo-
ne pentru antrenamente de 
luptă aeriană din Europa. 
Statele Unite au investit pes-
te 14 milioane de dolari aici 
în ultimii cinci ani, pentru a 
ajuta la apărarea României 
şi a fl ancului de est al NA-

TO. Câmpia Turzii a găzdu-
it de asemenea mai mulţi Ali-
aţi NATO, care protejează Ro-
mânia ca parte a operaţiunii 
Atlantic Resolve, care ne per-
mite să răspundem rapid şi 
să îi asigurăm pe Aliaţii noş-
tri că suntem aici şi suntem 
pregătiţi să ne apărăm reci-
proc”, a menţionat diploma-
tul american.

Adrian Zuckerman a trans-
mis şi salutul preşedintelui 
SUA, Donald Trump.

„Aşa cum a spus preşedin-
tele Trump în 2017, când s-a 
afl at alături de preşedintele 
Iohannis în Rose Garden: 'Sun-
tem aici pentru a-i sprijini şi 
apăra pe Aliaţii noştri'. În nu-
mele preşedintelui Trump şi 

al poporului american, vă mul-
ţumesc foarte mult pentru pri-
etenie şi ospitalitate. Doresc 
să mulţumesc de asemenea 
tuturor membrilor Forţelor ar-
mate americane, române şi 
ale altor Forţe armate NATO 
pentru serviciul, profesiona-
lismul şi angajamentul lor fa-
ţă de cauza libertăţii. Dumne-
zeu să vă binecuvânteze şi să 
vă ţină în siguranţă!”, a con-
chis ambasadorul SUA.

Ambasadorul SUA în Ro-
mânia a participat, alături de 
şeful Statului Major al Apără-
rii, generalul-locotenent Da-
niel Petrescu, marţi, la Baza 
71 Aeriană "General Emanoil 
Ionescu" din Câmpia Turzii, 
la Ziua Distinşilor Vizitatori 

a exerciţiului româno-ameri-
can DACIAN REAPER-20.

Alături de cei doi a fost 
prezent şi directorul de ope-
raţiuni de la Baza aeriană Ram-
stein din Germania, Michael 
G. Koscheski.

În cadrul evenimentului de 
la Câmpia Turzii au fost pre-
zentate principalele date pri-
vind exerciţiul şi a fost orga-
nizată o expoziţie statică cu 
tehnica militară din dotarea 
bazei aeriene.

În perioada ianuarie-mar-
tie 2020, Baza 71 Aeriană din 
Câmpia Turzii este gazda exer-
ciţiului româno-american DA-
CIAN REAPER-20, exerciţiu 
organizat şi planifi cat în cur-
sul anului 2019.

Militarii americani fac par-
te din 52nd Expeditionary 
Operations Group Detach-
ment 2, unitate care îşi înde-
plineşte misiunile de infor-
maţii, supraveghere şi cerce-
tare de pe aeroportul Miros-
lawiec, Polonia, şi aparţine 
52nd Fighter Wing din cadrul 
Bazei Aeriene Spangdahlem, 
cu sediul în Germania.

Statele Unite ale Americii 
colaborează îndeaproape cu 
România pentru a consolida 
capacităţile de apărare colec-
tivă şi pentru a spori securi-
tatea regională.

Super-drona americană care l-a omorât pe liderul 
iranian Soleimani a ajuns la Câmpia Turzii
Cea mai de temut dronă din lume este la Cluj, la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” 
din Câmpia Turzii. Modelul MQ-9 Reaper este cel care l-a omorât pe liderul iranian Qasem Soleimani.

MQ-9 Reaper este printre cele mai performante drone din lume şi este considerată arma viitorului

Primarul Emil Boc (foto)
a declarat, luni, în şedin-
ţa Consiliului local 
Cluj-Napoca în care s-a 
adoptat bugetul pe anul 
în curs, că la fi ecare leu 
plătit de clujeni prin taxe 
şi impozite locale, 
Primăria Cluj-Napoca 
aduce în buget 2,5 lei din 
fondurile europene.

„Vreau să adresez mulţu-
miri clujenilor pentru faptul 
că impozitele şi taxele loca-
le plătite de ei ne dau şansa 
să avem un buget local al 
municipiului în acest an ca-
re este în creştere cu 7,39% 
faţă de 2019 şi se ridică la 
353 de milioane de euro. Acest 
buget are rolul de a consoli-
da statutul Clujului de prim 
centru economic după Bucu-
reşti, al doilea contributor 
după Capitală. De asemenea, 
bugetul pe anul 2020 conso-
lidează statutul Clujului de 
oraş magnet al inovării. În 
ceea ce priveşte fondurile eu-
ropene, prin buget reuşim ca, 
la fi ecare leu plătit de clujeni 

prin taxe şi impozite locale, 
administraţia locală să adu-
că 2,5 lei din fonduri euro-
pene”, a spus Emil Boc.

El a adăugat că va fi  fi nan-
ţată crearea de spaţii verzi pe 
120 de hectare, fapt care ara-
tă dimensiunea verde, nepo-
luantă, spre care se îndreap-
tă Cluj-Napoca.

Printre altele, Primăria 
Cluj-Napoca alocă 13 milioa-
ne de lei pentru funcţionarea 
şcolilor, sumă care se adaugă 
celei primite de la Guvern.

Boc: „La fiecare leu 
plătit, aducem 2,5 lei 
din fonduri europene”

Demolarea vechii clădiri 
a fost fi nalizată, iar în peri-
oada următoare vor fi  
demarate lucrările de con-
struire a noii autobaze, 
anunţă primarul municipiu-
lui Dej, Morar Costan (foto).

Potrivit edilului, în noua au-
tobază se vor amenaja spaţiile 
adecvate pentru staţiile de încăr-
care pentru primele autobuze 
electrice care vor ajun în luna 

mai şi vor fi  puse în circulaţie. 
În completarea lucrărilor care vi-
zează modernizarea autobazei 
şi achiziţionarea de autobuze 
electrice, în perioada următoare 
vor demara lucrările de:

¤ modernizare a străzilor 
1 Mai, I.P. Reteganul, Liber-
tăţii şi Bistriţei;

¤ reabilitare a celor trei po-
duri de pe străzile Libertăţii 
şi Bistriţei;

¤ construire a zidului de 
sprijin situat în zona pădurii 
din faţa Gării Dej Călători;

¤ amenajare de zone pie-
tonale şi trotuare pe o supra-
faţă de 17.000 mp;

¤ amenajare de piste pen-
tru biciclete pe o lungime 
de 5km;

¤ achiziţionare de biciclete 
în sistem bike-sharing şi ame-
najarea staţiilor de biciclete.

Dejul se pregăteşte de autobuzele electrice
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 42 
mp, mobilat, utilat, mobilat, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (9.20)
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.
¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.
¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Preţ 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.
¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, balcon mare închis cu ter-
mopan, geam la baie, renovat 
recent, et. 1, str. Teleorman, mo-
bilat, utilat, preţ 102.000 euro, 
negociabil. Informaţii și alte de-
talii la tel. 0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.
¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-592735 sau 0749-012212.
¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. Giu-
seppe Verdi, cartier Iris, preţ 8 eu-
ro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (5.7)

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

De vânzare teren intravilan 
2500 mp în localitatea 

Tureni nr. 111, judeţul Cluj, 
plus construcţie casă de 

locuit 70 mp, compusă din 
2 camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsonie-
ră, confort 3 sau o gazdă la ca-
să. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 0749-974302.
¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, în supr. de 75 mp, centrală 
proprie, izolat termic, utilat com-
plet, cu parcare, pe termen lung, 
zona Gării. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (4.8)
¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat, cart. Mă-
răști, zona Cinema Mărăști, preţ 

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRA-

TUIT

400 euro. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131
¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.
¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.
¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

SERVICII

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

AUTO-MOTO

¤ Vând Dacia Break 1310, albă, 
fabricaţie 1996, cu acte în regu-
lă, pentru Programul Rabla, în 
stare de funcţionare, preţ 180 
euro, negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

ELECTRO
¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0759-912176. (5.7)
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.
¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC
¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (5.7)
¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0754-300728 sau 
0759-912176. (5.7)
¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta și burlanul gratis, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (5.7)
¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 

RON/buc și o sobă cu plită și ler 
la 1700 RON, sobă de gîtiti și 
încălzit, preţ 150 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (5.7)
¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. 
Sunaţi la telefon 0744-702473.
¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (5.7)
¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
â 205 cm, L â 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON. Cele 3 piese de mobilier 
sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.
¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.
¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.
¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

DIVERSE

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și mă-
rimea 54, nouă, pentru bârbaţi. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)
¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (5.20)
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.
¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. tPentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la te-
lefonul 0745-569336. (5.7)
¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

PIERDERI

¤ S.C. HSH CONSULTING S.R.L., 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu 
Maniu nr. 35, ap. 2, avand C.U.I. 
RO 16458013, nr. de înregistra-
re J12/1979/2004, declar pier-
dut certifi catul constatator de 
suspendare activitate emis de 
O.R.C. Cluj. Îl declar nul.
¤ S.C. HSH CONSULTING S.R.L., 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iu-
liu Maniu nr. 35, ap. 2, având 
C.U.I. RO 16458013, nr. de în-
registrare J12/1979/2004, de-
clar pierdut certifi catul de înre-
gistrare a societăţii emis de 
O.R.C. Cluj. Îl declar nul.
¤ Pierdut certifi cat constatator 
nr. 44015 din 17.07.2013 pentru 
fi rma MDEUX S.R.L., 
J12/2274/2013, C.U.I. 
32027950. Se declară nul.
¤ Pierdut carnet de student, în-
registrat pe Universitatea Tehni-
că din Cluj-Napoca, pe numele 
NEMES EMILIA. Îl declar nul.
¤ OLTEAN FILIP, pierdut legiti-
maţie gratuitate transport, emis 
de Universitatea Tehnică. O de-
clar nulă.
¤ S.C. FAST SISTEMS S.R.L. având 
C.U.I. 14634962, nr. înreg. 
J12/901/2002, cu sediul în loc. 
Câmpia Turzii, Str. Salcâmului nr. 6, 
jud. Cluj, pierdut certifi cat de înregis-
trare original și certifi cat constatator. 
Declarăm aceste documente nule.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

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

Detalii la telefon 0722-613194.

SecondTex angajează
vânzătoare

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

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

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

Informații la 
0740.077.4910264.59.77.00

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ORC 
nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura 
de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, 
în vederea închirierii unor spaţii destinate amplasării unor 
automate (3 buc.) pentru comercializarea de băuturi calde 
la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. – Terminal 
Plecări – subsol, zona restricţionată, Terminal sosiri – parter, 
zona publică, Aerogara veche – parter, zona acces controlat.

Preţul de pornire în licitaţie este de 350 Euro/aparat/
lună (fără TVA).

Suprafaţa totală: 3 mp
Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de 

la Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în 
termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în 
acest sens, începând cu data de 19.02.2020. Documentaţia 
de închiriere se poate transmite și în format electronic, 
poștă sau curier rapid în urma unei solicitări în acest sens 
și efectuarea dovezii plăţii documentaţiei de închiriere. În 
ambele cazuri se va completa formularul „Declaraţie de 
confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune 
la sediul Aeroportului până la data de 04.03.2020, ora 900.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data 
de 04.03.2020, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după 
metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu 
adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii 
se pot obţine de luni până vineri, între orele 0900 și 1500, 
printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul 
Aeroportului, fax nr. 0264/416.712.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că P.U.G. comuna Ciurila jud. Cluj titular: Comuna 
Ciurila jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul 
urmând a fi  supus procedurii de adaptare fără aviz de 
mediu. Observaţiile și comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 
bl. 9B cod 400609 tel. 0264 – 410722 fax. 0264 – 421914 
e-mail : offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni – vineri, 
între orele 900 – 1400, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CARUNTU GHEORGHE anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic de Detaliu: ELABORARE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ 
PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE CONSTRUCŢII 
EXISTENTE, ELABORARE PUD ŞI ELABORARE DOCUMENTAŢIE 
TEHNICĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 
IMOBIL FUNCŢIUNI MIXTE", amplasat în str. Maramureșului, 
nr. 219-223, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, România.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria mun. 
Cluj-Napoca, Compartimentul Urbanism."

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C REMCO 
METAL S.R.L anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul Atelier 
tâmplărie/ Confecționare, fabricare ambalaje lemn din 
localitatea Gilău, strada Someșului nr. 1233, jud Cluj.

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

ANUNȚ

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul fi scal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: COMUNA JUCU, cu sediul în satul Jucu de Sus, 
nr. 112, telefon: 0264-233.084, fax: 0264.233.086, e-
mail: offi ce@primariajucu.ro, web: www.primariajucu.
ro, cod fi scal: 4426212.

Anunţ de participare pentru concursul de proiecte 
organizat în cadrul Programului anual pentru acordarea 
fi nanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local 
al Comunei Jucu alocate pentru activităţi nonprofi t de 
interes local pe anul 2020.

Reglementări legale privind acordarea de fi nanţare 
nerambursabilă:

- Legea nr.350/2005, privind regimul fi nanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofi t de interes general;

- Ordonanța Guvernului nr.82/2001, privind stabilirea 
unor forme de sprijin fi nanciar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Domeniile pentru care se acordă finanţarea 
nerambursabilă: sport, cultură, culte și social. Suma 
disponibilă pentru sprijinul fi nanciar acordat de autoritatea 
fi nanţatoare: Grantul disponibil pentru acest an este de 
1.600.000 Lei, defalcat astfel:

- sport: 350.000 Lei; - cultură: 350.000 Lei; - culte: 
750.000 Lei; - social: 150.000 Lei. Grantul maxim acordat 
prin acest program reprezintă cel mult 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să 
fi e asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale 
partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant 
trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% 
din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi  
identifi cată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia 
fi nanciară proprie a solicitantului se va verifi ca o dată cu 
întocmirea raportului fi nal al proiectului. Contribuţia în 
natură nu este eligibilă. Localizare.

Proiectele trebuie să vizeze grupuri-ţintă numai din 
comuna Jucu.

Eligibilitatea aplicanţilor. Pentru a fi  eligibili la accesarea 
fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţi:

 - să fi e persoană persoană juridică cu statut de asociaţie 
sau fundaţie constituită conform legii sau cult religios 
recunoscut de lege;

- solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse 
în documentele statutare;

- aplicanţii pentru fonduri destinate domeniilor sport și 
culte să aibă sediul/fi liala înregistrat(ă) în comuna Jucu;

- fi ecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% 
din costurile eligibile totale ale proiectului;

- să fi e direct responsabili de pregătirea și managementul 
proiectului și să nu acţioneze ca un intermediar.

Unde şi cum se depun cererile de fi nanţare: Documentele 
de eligibilitate ale proiectului pot fi  trimise numai prin poștă 
sau direct la registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii 
Finanţatoare: Comuna Jucu, satul Jucu de Sus, nr.112, 
județul Cluj, la Registratura instituţiei. Documentele de 
eligibilitate se depun într-un exemplar îndosariat și sigilat. 
Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, 
adresa organizaţiei, titlul proiectului, domeniul și menţiunea 
(în limba română) „A nu se deschide înainte de sesiunea 
de evaluare”.

Data și ora-limită de depunere a propunerilor de proiecte 
este 23.03.2020, ora 14.00. Perioada de selecție și evaluare 
a propunerilor de proiecte este 24.03.2020-25.03.2020.

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Jucu, telefon: 0264-233.084 și de pe site-ul 
instituţiei: www.primariajucu.ro, secţiunea Anunţuri.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. GLASS MINERAL S.R.L., titular al proiectului 
– Amplasare linie uscare nisip – anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM 
Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul  „Amplasare linie uscare nisip“, 
propus a fi  amplasat în comuna Sînpaul, sat Mihăiești, 
extravilan, județul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264410722, fax 0264410716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 09:00-14:00 și 
vineri între orele 09:00-12:00, precum și la adresa de 
internet offi ce@apmcj.anpm.ro. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC COMPEXIT 
TRADING SRL anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul întretinerea 
și repararea autovehiculelor cu vopsitorie și spălătorie din 
localitatea Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 223, jud Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00 – 16.30, marți –joi între orele 9.00-14.00, 
vineri între orele 9.00-12.00.

AUTORIZAȚIE 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 REMATEX AGHIRES SRL 
anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei 
de mediu in scopul desfasurarii activitatii de Colectarea deseurilor 
nepericuloase, colectarea si tratarea deseurilor periculoase, 
tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, tratarea si 
eliminarea deseurilor periculoase, demontarea (dezasamblarea) 
masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comert 
cu ridicata al deseurilor si resturilor din localitatea Aghiresu, str. 
Principala nr. 451, jud. Cluj. 

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni - 
joi:9.00-16.30;  vineri: 9.00-14.00
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Burcă, în echipa 
etapei cu numărul 25

Andrei Burcă a fost ales în echi-
pa etapei cu numărul 25, acolo 
unde se regăsește și Alexandru 
Pașcanu, un alt jucător care a-
parţine de CFR Cluj.
Andrei Burcă a fost utilizat în 
noul an calendaristic pe postul 
de fundaș dreapta la CFR Cluj, 
deși în prima parte a sezonului 
a evoluat exclusiv în centrul li-
niei de apărare. Fundașul de 
26 de ani a impresionat și în 
fl ancul drept al apărării, iar 
acest lucru i-a adus un loc în 
echipa etapei cu numărul 25 
din Liga 1 după evoluţia avută 
împotriva celor de la Viitorul.
„Utilizat în 2020 pe un post 
nou, cel de fundaș dreapta, s-a 
achitat excelent de sarcinile tra-
sate de antrenor. Remarcabil 
modul cum s-a integrat în lotul 
ardelenilor, fi ind în prezent un 
om de bază în sistemul gândit 
de Dan Petrescu”, a caracterizat 
LPF evoluţia lui Burcă.
Alexandru Pașcanu a fost adus 
cu surle și trâmbiţe la CFR Cluj 
în toamnă, dar nu s-a acomo-
dat la trupa din Gruia și a fost 
rapid împrumutat la FC 
Voluntari. Fundașul central s-a 
impus rapid la trupa ilfoveană 
și a fost ales în echipa etapei în 
urma jocului bun făcut împotri-
va Chindiei Târgoviște.
De altfel, Pașcanu este singurul 
jucător U-21 care prinde echipa 
etapei cu numărul 25 în Liga 1.
Căbuz (Viitorul) – Burcă (CFR 
Cluj), Pașcanu (FC Voluntari), 
Puljic (Dinamo), Bancu (CS U 
Craiova) – Chamed (Gaz Metan 
Mediaș), Cicâldău (CS U 
Craiova), Sorescu (Dinamo) – 
Hora (Gaz Metan Mediaș), 
Dugandzic (FC Botoșani), V. 
Gheorghe (Astra Giurgiu). 
Antrenor: Corneliu Papură

Turneul de la Madrid, 
primul cu arbitraj 
video pe zgură
Arbitrajul video va fi  folosit în 
premieră pe zgură la turneul de 
la Madrid, organizat de Ion 
Ţiriac, competiţie care va avea 
loc în perioada 3-10 mai.
Tehnologia folosită va fi  cea a 
Foxtenn, un concurent al 
Hawk-Eye. Arbitrajul video, care 
va stabili în cazuri litigioase lo-
cul în care a căzut mingea, va fi  
folosit pe cele trei arene princi-
pale de la Caja Magica, 
Manolo-Santana, 
Arantxa-Sanchez-Vicario și 
Terenul 3, atât la meciurile ATP, 
cât și la cele WTA, la simplu și 
la dublu.
Arbitrajul video a fost introdus 
în tenis în 2006 și a fost folosit 
pe toate suprafeţele, mai puţin 
pe zgura. La partidele pe aceas-
tă ultimă suprajaţă, jucătorii 
solicitau arbitrului să coboare 
din scaun și să verifi ce urma lă-
sată de minge.

Pe scurt

Cluj-Napoca va găzdui 
pentru al doilea an conse-
cutiv World Challenge Cup 
la gimnastică ritmică.

Irina Deleanu, preşedin-
ta Federaţiei Române de Gim-
nastică Ritmică, a anunţat 
că România va organiza do-
uă competiţii internaţiona-
le, iar una dintre ele va avea 
la Cluj-Napoca.

„Anul acesta ne-am pro-
pus să organizăm două com-
petiţii internaţionale, Cupa 
Irina Deleanu, care a ajuns 
la ediţia numărul 19 şi care 
va avea loc în acest week-
end, şi World Challenge Cup, 
care se va desfăşura al doi-
lea an consecutiv la Cluj-
Napoca. După succesul de 
anul trecut, Uniunea Inter-
naţională de Gimnastică ne-
a propus să organizăm un 
format de competiţie nou 
din 2021. Este vorba despre 
Cupa Europei, care se va 
desfăşura în patru etape, iar 
una dintre acestea va fi găz-

duită de noi la Cluj în 2021”, 
a spus ea.

Irina Deleanu a fost su-
părată foc, deoarece buge-
tul alocat de Ministerul Ti-
neretului şi Sportului a fost 
unul extrem de mic pentru 
gimnastica ritmică.

„Nu vreau să ne compa-
răm cu federaţiile olimpice 
cu rezultate mai mari... eu 
înţeleg că este an olimpic, în-
ţeleg că sunt federaţii cu re-
zultate mai bune ca ale noas-
tre, cum sunt canotaj, scrimă 
şi altele. Dar nu înţeleg de ce 
nouă ni s-a diminuat consi-

derabil bugetul (n.r. - 800.000 
de lei în 2020 faţă de 1.570.000 
de lei în 2019) şi s-au dublat 
bugetele federaţiilor neolim-
pice. Şi nu vreau să dau nu-
me, pentru că toţi vrem să 
facem sport în ţara asta. Dar 
e de neînţeles cum federa-
ţii neolimpice au reuşit să 
îşi dubleze bugetul într-un 
an olimpic cum este 2020. 
Când l-am întrebat, domnul 
ministru nu a putut să îmi 
dea o explicaţie clară. Mi-a 
spus doar că ăsta a fost bu-
getul şi aşa a fost împărţit”, 
a afi rmat Deleanu.

Clujul va fi gazda World Challenge Cup 
la gimnastică ritmică și în acest an

Partida dintre CFR Cluj 
şi FC Sevilla, programată 
joi, de la ora 19:55, 
va fi  arbitrată de neamţul 
Deniz Aytekin.

Germanul Deniz Aytekin 
a fost delegat să arbitreze 
meciul CFR Cluj – FC Se-
villa, din prima manşă a 
16-imilor de finală ale Eu-
ropa League, care va bene-
ficia de arbitraj video după 
ce UEFA a decis să introdu-
că sistemul VAR şi în aceas-
tă competiţie odată cu star-
tul fazelor eliminatorii.

Centralul cu origini turceşti 
îi va avea alături pe asisten-
ţii Eduard Beitinger şi Domi-
nik Schaal. Al patrulea ofi ci-
al va fi  Patrick Ittrich, în timp 
ce ofi cialii responsabili de asis-
tenţa video vor fi  Daniel Sie-
bert (arbitru VAR) şi Bibiana 
Steinhaus (asistent VAR).

CFR Cluj a mai avut parte 
de sistemul VAR în dubla man-
şă cu Slavia Praga din play-off-ul 
Champions League. Ardelenii 
au primit atunci o lovitură de 
la 11 metri la jocul din Gruia, 
însă Omrani a ratat.

Un neamţ va arbitra CFR Cluj 
– Sevilla! Sistemul VAR, 
din nou prezent în Gruia

Baschetbaliştii de la naţio-
nală trag tare la antrena-
mentele dinaintea partidei 
cu campioana mondială, 
Spania. Evenimentul anu-
lui în baschetul românesc 
se va disputa joi, de la ora 
18, la Cluj. „Tricolorii” 
se aşteaptă ca tribunele 
să fi e arhipline la primul 
meci din campania de cali-
fi care la EuroBasket 2021.

După şapte sezoane petre-
cute în Spania, Emanuel Că-
ţe, legitimat la UCAM Mur-
cia, ştie la ce să se aştepte 
din partea ibericilor. În vâr-
stă de 22 de ani, Căţe are de-
ja la activ un turneul fi nal cu 
naţionala, EuroBasket 2017.

„Ne pregătim de câteva 
zile foarte bine, atmosfera 
este de nota zece, băieţii 
sunt încrezători şi sperăm 
să facem un meci bun. Spa-
nia este locul unde mi-am 
format cele mai multe obi-
ceiuri ca jucător. Vreau să 
pun în practică, cu echipa 
României, ce ştiu şi să reu-
şim un meci foarte bun. Ştim 
scheme, ştim care e fi losofi a 
lor, avem şi noi argumente-
le noastre să-i contracarăm. 
Trebuie să luptăm ca o echi-

pă, să nu le oferim cadouri 
şi să marcăm cât mai mult. 
Singurul adversar al nostru 
suntem noi. Sunt sigur că o 
să vină multa lume, sper să 
fi e ca al şaselea jucător pen-
tru noi. Am jucat şi la Euro-
Basket 2017 împotriva Spa-
niei, aceste meciuri sunt ce-
le mai importante pentru 
mine la echipa naţională” – 
Emanuel Căţe, component 

al echipei naţionale de bas-
chet a României.

Aşteaptă suporterii la sală

Baschetbaliştii de la naţio-
nală speră că fanii vor fi  din 
nou alături de ei la meciul îm-
potriva campioanei mondiale.

„Suntem nerăbdatori să 
jucăm contra campioanei 
mondiale, suntem foarte mo-
tivaţi şi vrem să dăm totul 

pe teren. Nu vom intra cu 
frică, pentru că nu avem ni-
mic de pierdut. Trebuie să 
abordăm meciul cu maximă 
seriozitate şi fără frică, asta 
este cel mai important. Mă 
aştept să fi e sala plină, să ne 
împingă publicul de la spa-
te. Vrem să ne califi căm cu 
orice preţ la EuroBasket, pen-
tru că suntem un grup foar-
te tânăr şi vrem să demon-

străm că putem face perfor-
manţă. Orice jucător îşi do-
reşte să ajungă la un Cam-
pionat European sau Campi-
onat Mondial, mai ales da-
că ajungem acolo pe barba 
noastră” – Mirel Dragoste, 
component al echipei naţio-
nale de baschet a României.

Tudor Costescu: „Meciul 
cu Spania e o provocare”

Selecţionerul Tudor Cos-
tescu este convins că jucă-
torii săi nu se vor lăsa co-
pleşiţi de numele adversa-
rului şi se bazează pe Ema-
nuel Căţe şi Alexandru Olah 
în această privinţă.

„Am avut o săptămână de 
pregătire bună, aşteptăm ca 
ultimele două zile să ne adu-
că detaliile fi nale înaintea 
meciului cu Spania. Doi din-
tre băieţi sunt jucători activi 
în Spania, ştiu la ce să se aş-
tepte, sunt şi lideri din punct 
de vedere al evoluţiei în te-
ren. Ei au un cuvânt impor-
tant de spus astfel încât să 
îi mobilizeze pe ceilalţi com-
ponenţi ai echipei. Nu e vor-
ba de teamă de Spania, ci 
mai degrabă de o provoca-
re”, a spus Costescu.  

„Tricolorii” sunt încrezători 
înaintea meciului cu Spania
Naţionala masculină de baschet a României pune la punct ultimele detalii 
înaintea marelui meci cu campioana mondială en-titre de la Cluj-Napoca

 Echipa naţională de baschet masculin se pregăteşte la Cluj-Napoca pentru duelul cu Spania
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