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SĂNĂTATE

Modernizarea 
Pediatrie II, în aer
Nicio fi rmă nu este interesată de licitaţiile 
lansate de Consiliul Judeţean Cluj pentru 
renovarea secţiei Pediatrie II.  Pagina 3

CULTURĂ

Filmul „Colectiv” 
s-a văzut la Cluj
Premiera într-un cinematograf a fi lmului 
documentar „colectiv” a avut loc marţi, la 
Cinematograful „Florin Piersic”.  Pagina 6

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

POLITICĂ

PSD împiedică votul de învestitură 
a Guvernului Orban 2

IT&C

Soros îi cere lui Zuckerberg să plece 
de la conducerea Facebook

Liderii PSD au votat în una-
nimitate în şedinţa CEx să boi-
coteze şedinţa de plen progra-
mată luni, în care ar fi  trebuit să 
fi e dat votul pentru respingerea 
Guvernului Orban 2. Social de-
mocraţii au luat decizia moti-
vând că aşteaptă hotărârea jude-
cătorilor CCR, care trebuie să se 
pronunţe luni pe sesizarea PSD 
conform căreia propunerea din 
nou a lui Ludovic Orban ar fi  
fost făcută neconstituţional.

În lipsa PSD este posibil ca 
în plenul reunit al Parlamentu-
lui să nu fi e cvorum de şedinţă 
şi astfel votul să fi e blocat şi 
amânat pentru o dată ulterioa-

ră. Astfel, va fi  prelungit calen-
darul pentru anticipate.

Şedinţa de plen poate fi  ţinu-
tă doar în condiţiile în care sunt 
233 de parlamentari prezenţi în 
sală. În acest moment, PNL se 
bazează pe cei 107 parlamen-
tari ai partidului, la care se 
adaugă cei 40 de parlamentari 
ai USR, 30 de la UDMR şi posi-
bil cei 19 deputaţi şi senatori ai 
PMP. În această situaţie, libera-
lilor le lipsesc cel puţin 37 de 
parlamentari, iar în condiţiile în 
care nu vor fi  prezenţi în sală 
nici cei de la Pro România şi 
ALDE, sunt şanse mici să fi e 
cvorum de şedinţă.

Miliardarul George Soros i-a 
cerut şefului Facebook Mark 
Zuckerberg să se retragă de la 
conducerea companiei. Soros 
avertizează că deciziile şefului 
reţelei de socializare îl vor ajuta 
pe Donald Trump să fi e reales.

Soros argumentează, într-o 
scrisoare, că refuzul lui Zucker-
berg de a elimina publicitatea elec-
torală de pe Facebook îl ajută pe 
Donald Trump să fi e reconfi rmat 
ca preşedinte al SUA. Miliardarul 
îl mai acuză pe patronul Facebook 
că este implicat într-un aranjament 
de susţinere reciprocă cu Trump.

Acuzaţiile lui Soros vin 
într-un moment în care Mark 

Zuckerberg cere UE reglemen-
tări mai puţin restrictive. Şeful 
Facebook vrea ca conţinutul dă-
unător de pe platformele soci-
ale să fi e reglementat de alte 
reguli decât cele ce privesc 
companiile media şi de teleco-
municaţii. În răspuns, comisa-
rul european pentru industrie 
Thierry Breton a spus că Face-
book trebuie să se adapteze ce-
rinţelor Europei, nu invers.

Soros a mai cerut şi îndepăr-
tarea directorului de operaţiuni 
al Facebook Sheryl Sandberg. Mi-
liardarul este şi un susţinător al 
unor legi care să controleze re-
ţelele sociale.
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Fără centura metropolitană, circulaţia auto 
din centrul Clujului nu va fi închisă!

Morţi mutaţi în secret!
La Institutul Inimii, morții „dispar” de la ATI
O serie de documente interne ale Institutului Inimii din Cluj-Napoca arată că mai mulți pacienți 
au fost transferați din secția de terapie intensivă, într-o altă secție a spitalului, cu puțin timp înainte 
să moară. În 7 din 11 cazuri documentate, mutarea a avut loc cu 10 minute înainte de deces. Pagina 4

Primăria respinge orice topuri sau studii internaţionale care spun că oraşul este poluat. Pagina 5

Cluj-Napoca, un „oraş verde”?
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

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

Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro
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Zeci de plase de pescuit, 
deţinute ilegal, 
descoperite în Cluj

Poliţiștii clujeni au desfășurat, marţi, o acţiune 
pentru prevenirea și combaterea faptelor ile-
gale din domeniul piscicol. În urma acţiunilor 
operative organizate, în jurul orei 09.20, pe 
strada Fabricii de Zahăr, din municipiul 
Cluj-Napoca poliţiștii au depistat un tânăr în 
vârstă de 21 de ani, din municipiul Beiuș, ju-
deţul Bihor, care avea asupra sa un ghiozdan 
în care se afl au 81 de bucăţi de plase-monofi -
lament cu dimensiunea de aproximativ 2x3 
m. "Cel în cauză este bănuit că deţinea aceste 
plase tip monofi lament, cu scopul de a le co-
mercializa. În cauză se efectuează cercetări 
privind săvărșirea infracţiunii de deţinerea, co-
mercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă 
de tip monofi lament", transmite IPJ Cluj.

Patru furturi în câteva zile. 
Isprava unor tineri.
Poliţiștii din Apahida au identificat, marţi, 
cinci băieţi din comuna Căianu, cu vârste 

cuprinse între 16 și 29 de ani care, în pe-
rioada 2 februarie – 12 februarie, sunt 
bănuiţi de comiterea a patru furturi pe ra-
za comunei. „Cei în cauză sunt bănuiţi că 
ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un 
utilaj agricol și o anexă gospodarească a 
unui imobil din comuna Căianu, cauzând 
astfel un prejudiciu de 1000 lei. În cauză 
se efectuează cercetări sub aspectul sa-
vârșirii infracţiunii de furt calificat în for-
ma continuată”, transmite IPJ Cluj.

Doi şoferi s-au înjunghiat şi 
lovit pentru un loc de parcare

Doi bărbaţi s-au bătut pentru un loc de parcare 
pe strada Corneliu Coposu, din Cluj-Napoca. 
“Agresiune între două persoane marţi, în jurul 
orei 17:40, în Cluj-Napoca, pe strada Corneliu 
Coposu. Un bărbat a parcat autoturismul în fa-
ţa unui imobil, iar când proprietarul i-a cerut să 
nu îi blocheze accesul în curte, s-a simţit ame-
ninţat de acesta și i-a aplicat o lovitură în cap 
cu un baston telescopic. În timpul confl ictului, 
bărbatul lovit a ripostat cu un briceag și l-a lovit 
pe proprietarul mașinii în zona spatelui, cu do-
uă lovituri. Ambele persoane au prezentat lezi-

uni minore, fi ind solicitată intervenţia SMURD. 
În cauză se fac cercetări pentru stabilirea stării 
de fapt, urmând sa fi e dispuse măsuri legale”, 
spun poliţiștii clujeni.

După furturile din autobuze, 
poliţiştii clujeni îşi fac meseria

În ultimele două zile, poliţiștii clujeni au desfășu-
rat acţiuni cu scopul reducerii numărului de infrac-
ţiuni comise în mijloacele de transport în comun, 
în staţiile mijloacelor de transport în comun și în 
locurile aglomerate de pe raza municipiului. 
Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, la acţiune au 
participat poliţiști de investigaţii criminale și de or-
dine publică care au acţionat cu preponderenţă în 
zona Mihai Viteazu, Mărăști, Unirii, Gării și în sta-
ţiile mijloacelor de transport în comun situate în-
tre centrele comerciale, precum și în alte zone in-
tens frecventate ale orașului. “De asemenea, po-
liţiștii au acţionat și pe mijloacele de transport în 
comun, câteva dintre linii fi ind 24B, 25,6,5 sau 9. 
În cadrul acţiunii, au fost legitimate 45 de persoa-
ne. La acţiune au participat și lucrători din cadrul 
Poliţiei Locale. Poliţiștii vor continua acţiunile pen-
tru prevenirea și combaterea infracţiunilor strada-
le”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

„Victoria” activiştilor 

clujeni în campania pen-

tru Parcul Est a fost con-

firmată şi de viceprima-

rul municipiului 

Cluj-Napoca, Dan 

Tarcea. Anul acesta, 

când se împlineşte un 

deceniu de la startul 

campaniei SOS Parcul 

Est, deputatul indepen-

dent de Cluj Adrian 

Dohotaru anunţa victori-

os că „pericolul aqua-

park-ului a trecut”. 

Declaraţia vine în con-

textul în care municipa-

litatea dorea să amena-

jeze – de mai bine 

de 10 ani – un aquapark 

în zona Gheorgheni.

Acum, după ani lungi în ca-

re activiştii clujeni s-au opus 

vehement iniţiativei, plângân-

du-se mai ales de zgomotul şi 

aglomeraţia care veneau imi-

nent cu amenajarea complexu-

lui acvatic, municipalitatea „a 

predat armele”, recunoscând 

că sunt luate în calcul alte trei 

locaţii pentru aquapark. Deşi 

proiectul nu se numără printre 

priorităţile municipalităţii în 

2020, viceprimarul Dan Tarcea 

afi rmă că „există o componen-

tă” în bugetul local pe anul 

2020 şi pentru acest proiect.

„Aquapark-ul va fi  mutat, 

are componentă (n.red. în bu-

getul local pe 2020) şi acest 

aqupark. Îl vom muta, pen-

tru că toţi specialiştii ne-au 

spus că nu este o zonă care 

să fi e propice pentru aşa ce-

va. Eu cred în continuare că 

ar fi  fost o alternativă bună 

(n.red. în Gheorgheni). Sunt 

trei variante, le analizăm, iar 

după ce avem varianta opti-

mă, o vom dezvălui”, a punc-

tat Tarcea, într-o emisiune TV.

Partea de interior a Aqua 

Park-ului va avea o suprafaţă 

construită de 20.900 de metri 

pătraţi, iar partea exterioară 

va cuprinde bazine, spaţii ver-

zi şi alei pietonale desfăşura-

te pe o suprafaţă de peste 

100.000 de metri pătraţi.

Printre numeroasele vari-

ante de petrecere a timpului 

liber, iubitorii de apă, soare 

şi aer curat vor avea la dis-

poziţie opt tobogane acvati-

ce – cu o capacitate de aproa-

pe 2.000 de persoane pe oră, 

bazine de relaxare, pool bar, 

un loc de joacă şi o piscină 

pentru copii, locuri de odih-

nă cu şezlonguri sau hama-

ce, restaurante şi terase, 

anunţă primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Vedeta” Aqua Park-ului 

va fi fără îndoială toboga-

nul King Cobra, un echipa-

ment cu o înălţime de 17,5 

metri şi o capacitate de 480 

de utilizatori pe oră. Vizi-

tatorii Aqua Park-ului vor 

avea de asemenea la dis-

poziţie o parcare cu peste 

1.200 de locuri. Accesul se 

va realiza pe două căi, iar 

accesul principal fi amena-

jat pe un drum nou, des-

prins din actuala strada So-

porului, cu o lungime de 

circa 1 km şi cu două po-

duri peste Pârâul Becaş.

Conform devizului gene-

ral întocmit de SC Novelty 

AE SRL la comanda RADP 

Cluj-Napoca, valoarea esti-

mată a investiţiei este de 

198,2 milioane de lei (fără 

TVA). Costurile construcţi-

ei şi montajului sunt esti-

mate la 125,5 milioane de 

lei (fără TVA), restul inves-

tiţiei reprezentând dotările.

Anul trecut, în martie, 

zeci de clujeni au protestat 

în Consiliul Local faţă de 

decizia Primăriei de a con-

strui un aquapark în Ghe-

orgheni-Becaş. Una dintre 

probleme ridicate de cetă-

ţeni a fost zgomotul care va 

fi produs odată ce va fi dat 

în funcţiune aquaparkul.

Trei posibile locuri pentru
construirea aquaparkului
Primăria „va muta” aquapark-ul din zona Becaş, cu toate 
că viceprimarul Dan Tarcea consideră că zona propusă inițial „era bună”

Partea de interior a Aqua Park-ului va avea o suprafaţă construită de 20.900 de metri pătraţi
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Un bărbat bănuit de comi-

terea infracţiunilor de şan-

taj şi camătă a fost identi-

fi cat şi reţinut 24 de ore, 

în urma unei acţiuni 

de prindere în fl agrant 

organizată de poliţiştii 

din Huedin.

La data de 18 februarie, 

poliţiştii clujeni au reţinut un 

bărbat, de 47 de ani, din co-

muna Aghireşu, judeţul Cluj, 

bănuit de comiterea infracţi-

unilor de şantaj şi camătă.

Din cercetări a reieşit că, 

în perioada iunie 2019 – ia-

nuarie 2020, cel în cauză ar 

fi  dat unui bărbat de 57 de 

ani, din comuna Aghireşu, 

judeţul Cluj, cu titlu de îm-

prumut, diferite sume de bani, 

în euro şi lei.

„Acesta ar fi perceput o 

dobândă substanţială din 

suma acordată, iar în urma 

unui împrumut efectuat în 

cursul lunii decembrie 2019, 

pentru a garanta returnarea 

banilor, bărbatul ar fi soli-

citat celui împrumutat un 

autoturismul personal, mar-

ca BMW. Ulterior, persoana 

ar fi restituit suma împru-

mutată, însă bărbatul de 47 

de ani, din comuna Aghire-

şu a refuzat să-i restituie au-

toturismul, solicitând remi-

terea sumei de 3.000 euro 

cu titlu de dobândă şi pe-

nalităţi pentru depăşirea ter-

menului fixat restituirii su-

mei împrumutate”, spun oa-

menii legii.

În vederea documentării 

activitătii infracţionale a băr-

batului, în cursul zilei de 18 

februarie, cel în cauză a fost 

prins în fl agrant, imediat du-

pă ce a încasat 1600 lei, su-

mă de bani pusă în prealabil 

la dispoziţia poliţiştilor pen-

tru marcarea bancnotelor cu 

substanţe specifi ce, de la băr-

batul care a împrumutat ba-

nii, cu scopul de a-şi dimi-

nua datoria şi de a reintra în 

posesia autoturismului lăsat 

drept garanţie.

„Flagrantul a fost reali-

zat în jurul orei 13.40, pe 

raza comunei Aghireşu, ju-

deţul Cluj, de către poliţiş-

tii însoţiţi de procurorul de 

caz, momentul în care băr-

batul de de 47 de ani, din 

comuna Aghireşu a încasat 

suma de 1600 lei de la băr-

batul de 57 de ani. În urma 

controlului corporal efectu-

at bărbatului, suma de bani 

care a fost anterior marca-

tă, respectiv capcanată a fost 

găsită asupra acestuia, în 

buzunarul hainei. Cercetă-

rile sunt continuate sub as-

pectul săvârşirii infracţiuni-

lor de camătă şi şantaj cu 

bărbatul în stare de reţine-

re, urmând a fi prezentat 

magistraţilor pentru dispu-

nerea altor măsuri preven-

tive”, transmite IPJ Cluj.

Clujean „săltat” 
de poliţişti pentru 
camătă şi şantaj

Starea precară a căii ferate 

din România a ajuns 

subiect în presa europeană.

Un reportaj făcut de Euro-

news, secţiunea italiană, pre-

zintă România ca fi ind ţara 

care, alături de Bulgaria, are 

cele mai proaste căii ferate şi 

trenuri din Europa. Germanii 

pasionaţi de trenuri vin în Ro-

mânia să fotografi eze trenuri 

din perioada interbelică care, 

la noi, sunt încă în circulaţie. 

Euronews ilustrează situaţia 

căii ferate din România cu o 

fotografi e a şinelor „înecate” 

de vegetaţia sălbatică.

În 2018, o anchetă realiza-

tă de Forumul Economic Mon-

dial a identifi cat care sunt ce-

le mai bune şi mai proaste 

companii feroviare din Euro-

pa, folosind un indice care 

evaluează frecvenţa, punctu-

alitatea, viteza şi preţul ser-

viciilor feroviare. Pe primele 

locuri se situează Olanda, Fin-

landa, Germania şi Spania, în 

timp ce pe ultimele se afl ă 

Bulgaria, România, Slovenia, 

Grecia şi Croaţia. Dacă raza 

de acţiune s-ar extinde şi în 

ţările din afara UE, atunci sco-

rurile devin şi mai mici.

Toate ţările Europei Centra-

le de Est au raportat valori mai 

slabe referitoare la infrastruc-

tura feroviară decât media eu-

ropeană în unele cazuri, cum 

ar fi  cazul Ungariei şi Bulgari-

ei, incidenţa fi ind de trei ori 

mai mare, în timp ce în altele, 

cum ar fi  în România şi Esto-

nia, chiar de cinci ori mai ma-

re, aminteşte clubferoviar.ro.

Ca de obicei, România 
este codaşă!

Pasagerii trenului Oradea 

– Arad, de la ora 07:05, călă-

toresc zilnic cu o locomotivă 

din 1937 (un automotor Ma-

laxa), o adevărată „relicvă” 

interbelică, care în majorita-

tea ţărilor din vestul Europei 

ar fi  păstrată ca piesă de mu-

zeu sau folosită pe liniile tu-

ristice. Distanţa de 120 de km 

dintre cele două oraşe din ves-

tul României este parcursă în 

2 ore şi 58 minute, cu o vite-

ză medie de 40 km/h.

Conform celui mai recent 

raport al Uniunii Internaţio-

nale a Căilor Ferate (UIC), 

circa 53 de milioane de pa-

sageri au apelat la trenuri, în 

România, în 2019. Cu toate 

acestea, potrivit estimărilor 

realizate de profi t.ro, starea 

înapoiată a infrastucturii fe-

roviare a cauzat, doar în 2017, 

întârzieri de 4,5 milioane de 

minute, adică circa 8,6 ani 

de întârziere în 365 de zile 

de circulaţie.

Euronews: România este ţara 
cu cele mai proaste căi ferate din Europa

Renovarea Secţiei Pediatrie 

II mai are de aşteptat. 

Nicio fi rmă nu este intere-

sată de licitaţiile lansate de 

Consiliul Judeţean Cluj, 

astfel încât instituţia a 

umfl at preţul contractului.

Consiliul Judeţean Cluj se 

chinuie încă din 2017 să mo-

dernizeze clădirile Secţiei Pe-

diatrie II din cadrul Spitalu-

lui Clinic de Urgenţă pentru 

Copii, fără succes însă. Lici-

taţiile lansate de instituţie au 

fost anulate pe bandă rulan-

tă, astfel încât contractul de 

lucrări a fost suplimentat cu 

aproape 200.000 de euro în 

speranţa că fi rmele se vor în-

ghesui să lucreze.

Consiliul Judeţean Cluj 

este benefi ciarul unui pro-

iect derulat din fonduri eu-

ropene “Creşterea efi cienţei 

energetice la clădirile Secţi-

ei Pediatrie II, Corpurile C1 

şi C2 din cadrul Spitalului 

Clinic de Urgenţă pentru Co-

pii Cluj-Napoca”, valoarea 

iniţială a investiţiei fi ind de 

aproape 500.000 de euro (2,2 

milioane lei).

Pe parcursul implementă-

rii proiectului, Consiliul Jude-

ţean a pregătit caietul de sar-

cini (elaborare documentaţie 

pentru autorizarea executării 

lucrărilor, proiect tehnic, de-

talii de execuţie), asistenţă 

tehnică din partea proiectan-

tului şi executie lucrari – în 

vederea lansării achiziţiei.

În octombrie 2019 a fost 

publicat primul anunţ de lici-

taţie privind achiziţia de ser-

vicii de proiectare având ter-

men de depunere oferte data 

de 12 noiembrie. Potrivit CJ 

Cluj, nu a fost depusă nicio 

ofertă şi nu s-a interesat ni-

ciun ofertant de procedură, 

iar procedura a fost anulată.

Ulterior, în 26 noiembrie, a 

fost reluată procedura, iar fi r-

mele aveau termen până în 16 

decembrie să-şi depună oferte-

le. Din nou, până la data-limi-

tă, nu a fost depusă nicio ofer-

tă şi nu s-a interesat niciun ofer-

tant de procedură, procedura 

fi ind anulată a doua oară.

„Consiliul Judeţean Cluj a 

solicitat Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii Cluj-Na-

poca actualizarea devizului 

investiţiei. În luna februarie 

2020 proiectantul, SC.Trimpex 

Gloria SRL, a actualizat devi-

zul general, rezultând o va-

loare suplimentară de 898.805 

lei inclusiv TVA (191.000 de 

euro), faţă de cea existentă şi 

aprobată în acest moment. 

Astfel că valoarea totală a in-

vestiţiei este, în prezent, de 

aproape 2,7 milioane lei. So-

licitarea de suplimentare cu 

suma de 898.805 lei inclusiv 

TVA, rezultată în urma actu-

alizării devizului general în 

luna februarie 2020, urmează 

a fi  suportată din bugetul Ju-

deţului Cluj, doar după atri-

buirea contractului de lucrări, 

pe perioada de desfăşurare a 

lucrărilor de 24 de luni, re-

spectiv în anii 2021 şi 2022. 

Aprobarea sumei suplimenta-

re este necesară în acest mo-

ment, pentru a putea fi  inclu-

să, conform clauzelor contrac-

tului de fi nanţare, în valoarea 

contractului de fi nanţare prin 

act adiţional, anterior semnă-

rii contractului de lucrări”, 

transmite forul judeţean.

Contracte publice umflate artificial 
din lipsă de forţă de muncă? 
Modernizarea secţiei de Pediatrie II, în aer!

Viceprimarul Dan Tarcea 

susţine că, aşa cum nici 

benzile dedicate pentru 

mijloacele de transport 

în comun nu pot fi  imple-

mentate de mâine în tot 

oraşul, nici interzicerea 

maşinilor în inima oraşu-

lui nu poate fi  realizată 

de pe o zi pe alta.

„Nu putem să închidem 

centrul mâine, să fi m realişti! 

După ce avem Centura Me-

tropolitană gata şi le putem 

oferi oamenilor alternative pe 

unde să traverseze oraşul ăs-

ta dintr-o parte într-alta, atunci 

ne putem gândi şi la aseme-

nea componente în care să re-

stricţionăm sau să închidem 

circulaţia în Centru”, a recu-

noscut Tarcea, într-o emisiu-

ne televizată.

Acesta a amintit de critici-

le aduse de clujeni în perioa-

da modernizării Pieţei Unirii, 

atunci când s-a renunţat la o 

bandă de circulaţie pe latura 

estică, fi ind lărgit trotuarul.

„Acum v-aş invita să fa-

cem o vizită, să vedem câtă 

lume circula astăzi pe trotu-

arul respectiv, câtă lume stă 

pe băncuţele pe care le-am 

amenajat acolo, vara, la um-

bră. La fel vom face şi pe stra-

da Napoca, din trei benzi vom 

face doar două şi vom extin-

de trotuarele. Am intervenit 

şi pe strada Regele Ferdinand, 

vom pietonaliza şi strada Mi-

hail Kogălniceanu”, a dat asi-

gurări Tarcea.

Adio, magazine 
second hand!

Viceprimarul susţine că 

„piaţa se reglează”, iar muni-

cipalitatea trebuie să ofere ca-

dru pentru acest demers, fi -

ind ferm convins că magazi-

nele second hand vor dispă-

rea treptat din Centru. Cât 

despre circulaţia maşinilor...

„La momentul la care vom 

putea spune, da, avem su-

ficient de multe alternative 

încât să putem închide cir-

culaţia din zona centrală sau 

să luăm alte politici publi-

ce, vom lua deciziile la vre-

mea respectivă. Astăzi, tre-

buie să facem spaţii pieto-

nale de calitate, astfel încât 

să se elimine natural din zo-

na centrală a Clujului ma-

gazinele de second hand”, 

a precizat Dan Tarcea.

Potrivit primarului Emil 

Boc, data de 31 decembrie 

2023 este ultima zi în care se 

mai pot cheltui bani europeni 

din actualul exerciţiu fi nan-

ciar. Practic, data precizată 

de edil ar coincide cu ziua în 

care şoferii ar trebui să cir-

cule deja pe mult râvnita Cen-

tură Metropolitană.

„Totul depinde de Guver-

nul României, de Ministerul 

Transporturilor şi CNAIR, ca 

titulari de contract în raport 

cu Uniunea Europeană. (...) 

Partea plină a paharului este 

că avem avizat traseul, sunt 

stabilite toate conexiunile din-

tre centură şi municipiul 

Cluj-Napoca, s-a început pre-

gătirea pentru avizele necesa-

re, cel mai complicat este avi-

zul de mediu”, a punctat Boc, 

în decembrie 2019.

Circulația auto în centru
NU VA FI ÎNCHISĂ! 
Până nu le va fi oferită şoferilor o variantă viabilă să traverseze municipiul 
Cluj-Napoca, nu se pune problema ca circulaţia auto în centru să fie închisă

DAN TARCEA | 
viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Nu vom închide 
trafi cul auto până 
când nu vom avea 
o alternativă viabilă, 
omul să poată 
traversa Clujul 
pe altundeva. După 
ce va putea traversa 
Clujul, ne putem 
gândi să închidem 
trafi cul în centru“

Interzicerea maşinilor în inima oraşului nu poate fi  realizată de pe o zi pe alta
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Opt şcoli din judeţul Cluj 

au fost închise parţial 

din cauza gripei, pe fon-

dul epidemiei decretate 

la nivel naţional.

În ciuda măsurilor stricte 

impuse în şcoli împotriva gri-

pei, încă de la începutul lu-

nii februarie, gripa nu se ţi-

ne departe de elevi. În pre-

zent sunt închise parţial no-

uă şcoli din Cluj.

În urma epidemiei de gripă 

care atacă tot mai mulţi copii, 

în Cluj-Napoca, 215 de elevi 

stau acasă în această perioadă.

Lista şcolilor închise din 
Cluj-Napoca:

• Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu” Cluj-Napoca

• Liceul de Informatică „Ti-

beriu Popoviciu” Cluj-Napoca

• Şcoala Gimnazială „Oc-

tavian Goga” Cluj-Napoca

• Grădiniţa cu program pre-

lungit Albinuţa Cluj-Napoca

• Liceul Teologic Reformat 

Cluj-Napoca

• Liceul Unitarian „Janos 

Zsigmond” Cluj-Napoca

• Şcoala Gimnazială Ho-

rea Cluj-Napoca

• Şcoala Gimnazială „Ioan 

Bob” Cluj-Napoca

• Scoala Spectrum 

Cluj-Napoca

Opt şcoli închise parţial 
din cauza gripei

Până la data de 15 februa-

rie, medicii PEDITEL au 

oferit sfaturi pediatrice gra-

tuite pentru 3.724 de copii.

Cea mai aglomerată zi din 

prima jumătate a lunii februa-

rie, pentru PEDITEL, a fost 

data de 15 februarie, o zi de 

sâmbătă în care medicii au 

răspuns la 305 apeluri.

În aceste două săptămâni, 

echipa medicală PEDITEL a 

vorbit 13.784 de minute, adică 

230 de ore. Media apelurilor pe 

zi a fost de 250 de apeluri.

Peditel 1791 este un call 

center pediatric care oferă sfa-

turi medicale în regim, non–

stop, funcţionează naţional şi 

internaţional, fi ind o iniţiati-

vă comunitară a FUNDAŢIEI 

PĂRINŢI DIN ROMÂNIA.

Serviciul gratuit PEDITEL 

1791 este deservit de 15 me-

dici specialişti/primari.

Programul de lucru este 

structurat pe 3 ture şi o gar-

dă are 7/10 ore.

Serviciul funcţionează 

non stop, fiind deservit de 

1 medic/tură sau gardă. Dis-

pune de 26 de protocoale 

medicale, 1 centrală telefo-

nică tip VOIP şi 1 soft me-

dical. Apelurile sunt prelu-

ate în ordinea cronologică 

a intrării în centrală.

Peditel 1791 se adresează 

oricărui părinte care doreş-

te să obţină un sfat medical 

pentru afecţiuni fără risc vi-

tal pentru copilul său, NU 

pentru urgenţe care se vor 

adresa 112 şi Unităţilor de 

Primiri Urgenţe.

Sfaturile acordate de me-

dicul de gardă sunt sfaturi 

de intervenţie rapidă. Pedi-

tel 1791 NU este o alterna-

tivă la 112.

Pentru a veni in sprijinul 

tuturor copiilor, Peditel se poa-

te apela din toate reţelele fi -

xe şi mobile, de oriunde din 

lume, la numarul fi x cu tarif 

normal +40377771111, sau 

naţional- apel cu tarif normal 

la 1791 în reţeaua: Vodafone, 

Orange, Telekom şi apel gra-

tuit în reţeaua Digi la *1791.

PEDITEL a ajutat peste 3.700 
de copii în primele două 
săptămâni din februarie

Tânăra moartă după acci-

dentul produs în 14 

februarie în Dej, a salvat 

patru vieţi după moarte!

Agenţia Naţională pentru 

Transplant anunţă că au fost 

prelevaţi rinichii, fi catul şi ini-

ma. Astfel, prin moartea ei, 

Alexandra dă o nouă şansă 

altor patru persoane.

„În cursul nopţii dintre 

17-18 februarie, la Spitalul Cli-

nic Judeţean de Urgenţă Cluj 

Napoca, viaţa unei tinere de 

aproape 19 ani s-a stins brusc, 

în urma unui accident rutier. 

Însă durerea infi nită a părin-

ţilor acestui copil a fost trans-

formată în speranţă pentru 

alţi semeni necunoscuţi. Prin 

decizia acestei familii greu în-

cercate de a fi  de acord ca or-

ganele fi icei lor să fi e prele-

vate şi donate, alţi 4 bolnavi 

afl aţi pe listele de aşteptare 

vor putea spune că s-au năs-

cut a doua oară prin trans-

plant de cord, fi cat şi rinichi. 

Totodată, alţi pacienţi vor du-

ce o viaţă normală prin trans-

plant de cornee şi ţesuturi 

osoase”, a transmis Agenţia 

Naţională pentru Transplant.

„Au fost prelevaţi rinichii, 

cordul şi fi catul, care urmea-

ză să fi e transplantate. Rini-

chii vor fi  transplantaţi la noi 

la Cluj, cordul am înţeles că a 

mers în baza Eurotransplant, 

iar fi catul a mers la colegii de 

la Bucureşti, la Spitalul Fun-

deni. În momentul de faţă, 

sunt în derulare procedurile 

pentru selecţia primitorilor. 

Din ceea ce ştiu, a fost chemat 

şi un copil de 11 ani în vede-

rea transplantului, urmează să 

vedem în funcţie de testele ca-

re se fac. Vreau să transmit fa-

miliei condoleanţele noastre 

pentru pierderea suferită, să 

le mulţumim că au avut tăria 

şi că au înţeles că practic prin 

gestul lor vor reuşi să salveze 

alte vieţi”, a declarat medicul 

Gheorghiţă Iacob.

Alexandra, tânăra care a murit în urma tragicului 
accident din Dej, a salvat patru vieţi!

În 11 situaţii din calculatoa-

rele Institutului Inimii pen-

tru Boli Cardiovasculare 

din Cluj în care, în mod 

bizar, pacienţi sunt mutaţi 

de la ATI pe secţii şi mor. 

7 dintre oameni s-au stins 

după exact 10 minute!

De fapt, e vorba de o mare 

minciună, pe care o practică 

multe spitale şi care face im-

posibilă evidenţierea rolului in-

fecţiilor nosocomiale în dece-

se şi îmbunătăţirea situaţiei.

O serie de documente in-

terne ale Institutului Inimii din 

Cluj-Napoca arată că mai mul-

ţi pacienţi au fost transferaţi 

din secţia de terapie intensi-

vă, într-o altă secţie a spitalu-

lui, cu puţin timp înainte să 

moară. În 7 din 11 cazuri do-

cumentate, mutarea a avut loc 

cu 10 minute înainte de deces.

Documentele au fost trimi-

se către Libertatea de către un 

angajat al spitalului, îngrijo-

rat de faptul că acestea mu-

şamalizează realitatea.

În dimineaţa zilei în care 

trebuia să fi e operat la Institu-

tul Inimii pentru Boli Cardio-

vasculare „Niculae Stăncioiu” 

din Cluj-Napoca, un bărbat în 

vârstă de 69 de ani, internat 

de 18 zile, a făcut un stop car-

dio-respirator în baia spitalu-

lui. A fost transferat la secţia 

de anestezie şi terapie inten-

sivă (ATI), ca să fi e resuscitat. 

Manevrele de resuscitare nu 

au reuşit, iar bărbatul a dece-

dat în secţia de ATI. Dar în fi -

şa pacientului din software-ul 

institutului este notat ca loc al 

decesului o altă secţie: cea de 

chirurgie cardiovasculară. A-

pare că bărbatul ar fi  fost trans-

ferat acolo cu 10 minute îna-

inte să moară. Fişa consem-

nează transferurile pacientu-

lui prin secţiile spitalului, în 

felul următor:

Ora 7:30: Transfer la sec-

ţia de ATI

Ora 8:05: Transfer la secţia 

de chirurgie cardiovasculară

Ora 8:15: Decesul pacien-

tului la secţia de chirurgie car-

diovasculară Doar că acel ul-

tim transfer nu a avut loc.

Trei ani fără decese 
la Institutul Inimii

Un raport al Institutului 

Inimii din Cluj-Napoca, pu-

blicat pe site-ul acestuia, ara-

tă că în secţia de ATI au avut 

loc 0 decese, în 2014, 2015 şi 

2016. Asta în condiţiile în ca-

re, în întreaga lume, secţiile 

de terapie intensivă au cea 

mai mare rată de mortalitate, 

pentru că acolo ajung pacien-

ţii în starea cea mai gravă.

Managerul dă vina 
pe organizarea secţiilor

Florin Ioan Crişan, mana-

gerul Institutului Inimii, a ex-

plicat că, în realitate, majori-

tatea deceselor au loc în ATI, 

dar neraportarea lor ţine de 

organizarea secţiilor de ATI.

„Nu poţi externa pacienţi 

din secţia de ATI şi, implicit, 

ei trebuie să se întoacă din sec-

ţia din care ţi-au venit pacien-

ţii. Făcându-se externările din 

secţiile respective, evident că 

raportările deceselor se fac din 

secţiile în care se externează”, 

explică managerul. O docu-

mentare Libertatea arată că 

practica aceasta este comună 

la toate spitalele din România 

cu secţii de ATI. Software-uri-

le folosite nu permit ca paci-

enţii să fi e externaţi din secţi-

ile de terapie intensivă. Prin 

urmare, ei trebuie transferaţi, 

virtual, în secţiile unde au fost 

internaţi ca să moară, birocra-

tic, acolo. Altfel spus, nimeni 

nu moare la terapie intensivă 

în România. Pe foaie.

Un studiu amplu publicat 

în 2014, care a inclus 167 de 

secţii de ATI din 17 ţări eu-

ropene, a arătat că rata de 

mortalitate în rândul pacien-

ţilor admişi la secţia de ATI 

a fost de 23,9%.

Familia bărbatului mort, 
dezamăgită

Familia bărbatului de 69 

de ani, decedat în Institutul 

Inimii din Cluj-Napoca după 

ce a făcut un stop cardio-res-

pirator în baia spitalului, spu-

ne că moartea acestuia „le-a 

lăsat un dezastru în sufl et”. 

Ştiau că e grav bolnav, dar cel 

mai tare i-a amărât că tatăl 

său a stat 18 zile în spital, aş-

teptând operaţia.

„Statul pe pat, mâncarea 

proastă, i s-a deteriorat sta-

rea”, spune fi ul. Până a fost 

prea târziu. „A fost uitat în 

spital”, completează acesta.

După moartea acestuia, 

i-a cerut dosarul medical. A 

durat „vreo trei zile”, îşi 

aminteşte acesta. Este con-

semnat că „după stop car-

dio-respirator a fost trans-

ferat pe secţia ATI. După 60 

de minute de manopere de 

resuscitare fără răspuns, se 

declară decesul.”

Fişa pacientului din softwa-

re-ul spitalului arată, însă, că 

acesta ar fi  decedat la secţia 

de chirurgie cardiovasculară. 

În România, unii pacienţi mor 

în două locuri.

Morți mutați în secret
la Institutul Inimii din Cluj
Documente interne ale Institutului arată că mai mulţi pacienţi 
au fost transferaţi de la ATI pe secție cu puţin timp înainte să moară

În trei ani la Institutul Inimii din Cluj-Napoca nu a fost înregistrat niciun deces

Într-un alt caz, un pacient a fost transferat pe 
28 decembrie la ora 9:30, tot cu 10 minute îna-
inte de deces
O altă fi șă: pacient transferat virtual la 18:10, de-
cedat la 18.20
Un alt pacient a fost transferat virtual pe altă 
secție la 11:40, iar decesul a survenit 12 minu-
te mai târziu, la 11:52
Un alt pacient transferat virtual pe altă secție 
la ora 8:00 a decedat la 8:10 O altă fi să din 
software-ul institutului care arată cum decesul 
în cazul unui alt pacient a survenit la 6:20, la 

10 minute de la transferul virtual din secția ATI 
Într-un alt caz, transferul virtual a fost făcut cu 
5 minute, la ora 20:45, înainte de deces, care 
s-a produs la 20:50 Pacient transferat la 12:20 
doar în software-ul institutului, decedat la 
12:30 La 19:40, pe 17 ianuarie, a fost înregis-
trat transferul virtual al unui pacient pe secția 
de chirurgie cardiovasculară, care a decedat la 
19:50 Într-un alt caz documentat, transferul a 
avut loc pe secția de chirurgie cardiovasculată 
la ora 8:55, iar decesul a survenit după 4 ore 
și 10 minute, la 12:05

Cazuri de morți mutați fictiv
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Deputatul Kelemen Hunor, 

preşedintele Uniunii 

Democrate Maghiare din 

România (UDMR), a solici-

tat Avocatului Poporului 

să atace la Curtea 

Constituţională ordonanţa 

de urgenţă privind organi-

zarea alegerilor anticipate.

În scrisoarea adresată 

Avocatului Poporului, lide-

rul UDMR invocă mai mul-

te motive de neconstituţio-

nalitate în ceea ce priveşte 

OUG nr.26/2020.

„Am semnalat toate acele 

probleme din această ordo-

nanţă, care, după părerea noas-

tră, conţin elemente de ne-

constituţionalitate. Avocatul 

Poporului este cel care se poa-

te adresa Curţii Constituţio-

nale”, a declarat senatorul 

UDMR de Cluj Laszlo Attila, 

pentru Monitorul de Cluj.

Printre problemele de ne-

constituţionalitate semnala-

te, UDMR arată că legile elec-

torale nu pot fi  modifi cate 

prin ordonanţă de urgenţă.

„Noi, UMDR-ul, dorim a-

legeri anticipate, dar în ace-

laşi timp dorim ca aceste a-

legeri anticipate să fie orga-

nizae legal. Prin demersul 

nostru către Avocatul Popo-

rului am sesizat câteva pro-

bleme care nu sunt consti-

tuţionale în această ordo-

nanţă de urgenţă. În primul 

rând, nu ar avea voie niciun 

guvern să dea ordonanţă de 

urgenţă vizavi de alegeri, 

asta scrie în Constituţia Ro-

mâniei”, a explicat Benedek 

Zacharie, liderul grupului 

deputaţilor UDMR.

Mai mult, reprezentantul 

Uniunii este de părere că OUG 

26/2020 încurajează turismul 

electoral, prin faptul că cetă-

ţenii pot vota la orice secţie 

din ţară, anulând astfel re-

prezentativitatea candidaţi-

lor cicumscrişi pe judeţe.

„Prin această ordonanţă 

se legiferează turismul po-

litic, adică toată lumea poa-

te să voteze unde vrea. Da-

că luăm judeţul Cluj, sunt 

un anumit număr de per-

soane care locuiesc perma-

nent în judeţul Cluj şi în 

funcţie de acesta s-a stabi-

lit ce număr de parlamen-

tari îi revine judeţului Cluj. 

În Cluj-Napoca sunt unde-

va la 272.000 de votanţi 

permanenţi, iar pe lângă 

aceştia, sunt în jur de 

100.000 de studenţi şi 60.000 

de persoane care nu stau 

cu forme legale, dar lucrea-

ză în Cluj. Dacă toţi aceş-

tia vor vota în municipiul 

Cluj-Napoca, se schimbă 

votul clujeanului, poate fi 

un rezultat care nu o să fie 

reprezentativ pentru cei ca-

re locuiesc aici”, a mai ară-

tat Zacharie Benedek.

Mai mult, OUG 26/2020 

a fost emisă cu doar zece 

luni înaintea alegerilor par-

lamentare, fapt care, într-o 

decizie din anul 2012 a CCR 

a fost considerat neconsti-

tuţional, mai arată deputa-

tul UDMR.

„Nu schimbi regula în 

timpul jocului. Până la ale-

gerile parlamentare la ter-

men mai sunt 10 luni. Exis-

tă o hotărâre a Curţii Con-

stituţionale care spune că în 

ultimul an nu se schimbă a-

ceastă lege. Mai mult, şi Co-

misia de la Veneţia face a-

ceastă recomandare”, a mai 

spus acesta.

În scrisoarea către Avo-

catul Poporului, UDMR mai 

arată că OUG 26/2020 a fost 

adoptată fără avizul Consi-

liului Legislativ.

„Este vorba de acele avi-

ze care au fost primite ul-

terior, când guvernul nu 

mai avea această competen-

ţă, pentru că a fost demis 

prin moţiune de cenzură. 

Nu exista aviz de la Consi-

liul Legislativ, care ar fi tre-

buit să existe anterior adop-

tării ordonanţei”, a preci-

zat deputatul UDMR de Cluj, 

Csoma Botond.

UDMR: Modificarea legilor electorale legiferează turismul electoral
UDMR cere Avocatului Poporului să atace la Curtea Constituţională ordonanţa de urgenţă privind anticipatele

Ce prevede OUG care reglementează 
organizarea alegerilor anticipate
Principalele prevederi din OUG 26/2020 fac referire la votul 
pe trei zile în diaspora și la dublarea numărului de parla-
mentari de diaspora.
De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare anticipate, 
data desfășurării acestora se stabilește cu cel puţin 50 de zi-
le înaintea votării faţă de 90 de zile în prezent.
În plus, alegătorii pot vota oriunde se afl ă în ţară la alege-
rile parlamentare. Ordonanţa de urgenţă pentru alegerile 
anticipate a fost publicată, vineri, 14 februarie 2020, în 
Monitorul Ofi cial.

Ordonanţa de Urgenţă privind alegerile anticipate a fost 
respinsă miercuri de plenul Senatului.
Pentru respingere s-au pronunţat 85 de parlamentari, iar 
împotrivă, 33.
Legea de aprobare a Ordonanţei a venit cu raport de res-
pingere de la Comisia juridică din Senat.
Ordonanţa va fi  trimisă Camerei Deputaţilor, care e forul 
decizional în acest caz.
Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunţat că instituţia va de-
cide săptămâna aceasta dacă va sesiza Curtea Constituţională în 
legătură cu ordonanţa de urgenţă privind alegerile anticipate.
Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi seară, după res-
pingerea OUG privind anticipatele de Comisia juridică din 
Senat, că există un grup Ultras al PSD ”care nu mai are ni-
cio urmă de raţiune și de bun simţ, care dă votul orbește, 
fără să analizeze actele normative”. Orban aspus că, în 
acest moment, orice fel de previziune legată de data alege-
rilor parlamentare nu poate fi  făcută.

OUG privind alegerile anticipate 
a fost respinsă de Senat

Odată cu aprobarea buge-

tului local pe anul 2020, 

administraţia locală s-a 

angajat să redea clujenilor 

spaţiile verzi atât de nece-

sare în contextul poluării 

generalizate. Dacă anumi-

te voci susţin că munici-

piul Cluj-Napoca este 

aproape la fel de poluat 

precum Bucureştiul, alte 

studii internaţionale afi r-

mă că oraşul de pe malul 

Someşului Mic are printre 

cele mai bune „aere” 

din Europa.

„Şi aceste topuri sunt dife-

rite. Unul din ele a spus că 

suntem unul dintre cele mai 

poluate oraşe din România, 

altul că avem cel mai curat 

aer din Europa. Practic, eu nu 

aş da crezare nici la unul, nici 

la celălalt, le-aş pune deopar-

te. Legat de datele pe care le 

are statul român prin institu-

ţiile ofi ciale abilitate, nu avem 

depăşiri majore, avem depă-

şiri minime la anumiţi indica-

tori”, a punctat Dan Tarcea, 

într-o emisiune televizată.

Potrivit viceprimarului, din 

cei 18 indicatori, măsurători-

le instituţiilor abilitate au ară-

tat depăşiri la doar doi. Vor-

bim despre „depăşiri mini-

me”, spune Tarcea, care ad-

mite că, deşi se înregistrează 

valori semnifi cativ mai ridi-

cate pe străzile aglomerate din 

Cluj-Napoca, precum Calea 

Floreşti sau Calea Dorobanţi-

lor, trebuie privită întreaga 

arie a municipiului, situaţia 

arătând astfel „mai roz”.

„Clujul nu înseamnă doar 

Calea Floreşti, nu înseamnă 

doar Calea Dorobanţilor. Ora-

şul are o arie mult mai lar-

gă, sunt anumite zone în ca-

re poluarea este, într-ade-

văr, mai mare. Cele 80.000 

de maşini care circulă pe 

Calea Floreşti în fiecare zi, 

evident, poluează! Avem 

peste 120 de hectare de spa-

ţii verzi pe care să le rea-

menajăm, să le redăm co-

munităţii, ca să avem un aer 

cât mai respirabil”, a pro-

mis Dan Tarcea.

La rândul său, deputatul 

Adrian Dohotaru spune că 

afi rmaţiile recente ale preşe-

dintelui Consiliului Judeţean 

din Cluj, Alin Tişe, că s-ar fi  

încheiat poluarea istorică din 

Pata Rât, sunt eronate.

Adrian Dohotaru atrage a-

supra faptului că aerul din 

Cluj este aproape la fel de po-

luat ca cel din Bucureşti.

„Clujul este aproape la fel 

de poluat ca Bucureştiul, dar 

asta nu este de ieri ori azi, ci 

de vreo zece ani, după cum 

arată grafi cul. Dioxidul de 

azot este generat, în princi-

pal, de trafi cul auto. Valorile 

recomandate de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (OMS) 

recomandă un nivel de 10 μg/

m3. O valoare scăzută a po-

luării reduce riscul de boli 

pulmonare, chiar de deces. 

Clujul şi Bucureştiul sunt mult 

peste valoarea de 10 μg/m3, 

recomandată de OMS. Valo-

rile normale maxim admise 

sunt între 30-40 de particu-

le/cm2, iar la noi e aproape 

dublu (50-60) în ultimul de-

ceniu. Ce trebuie să facem? 

Avem nevoie de autorităţi 

competente care produc da-

te transparente, de staţii de 

monitorizare a calităţii aeru-

lui în fi ecare cartier, pe arte-

rele principale, şi nu să le lă-

săm stricate sau într-un sin-

gur punct în oraş”, spune 

Adrian Dohotaru.

ESTE SAU NU CLUJ-NAPOCA UN ORAŞ POLUAT?

Cluj-Napoca vrea să devină un „oraş verde”
Primăria respinge orice topuri sau studii internaţionale care spun că oraşul este poluat

Adrian Dohotaru: „Clujul este aproape la fel de poluat ca Bucureştiul, dar asta nu este de ieri ori azi, ci de vreo zece ani”

Din cauza faptului că trafi cul este principalul factor poluant, 
planul Clujului de calitate a aerului emis pentru perioada 
2016-2021 conţine o serie de măsuri prin care să se reducă 
și să se controleze emisiile.

O parte din soluţiile propuse în document depind și de con-
struirea autostrăzilor și drumurilor naţionale, proiecte care 
nu au nicio legătură cu bugetul local, dar condiţionează 
proiectele locale.

Printre proiectele propuse și care trebuie făcute de adminis-
traţia publică locală se afl ă construirea centurii de sud între 
Mănăștur (Bucium) și Someșeni (Selgros).

Potrivit documentului, după realizarea centurii de sud, 
trebuie să urmeze construcţia drumului adiacent căii fera-
te în partea de vest, începând cu pasajul denivelat CF din 
zona Tetarom I.

Proiectele propuse în Planul de Mobilitate Urbană depind 
de realizarea unor proiecte cu fi nanţare naţională : într-o 
foarte mare măsură de implementarea proiectelor Gilău 
vest -A3, Selgros – Muncii Centura Baciu și într-o mică mă-
sură de implementarea proiectelor Gilău vest – A3, Turda – 
Halmeu, tronson Apahida – Răscruci și Nădășel – Baciu.

De asemenea, crearea de circuite și biciclete pentru a încuraja 
transportul velociclic este un punct important al proiectului.

Pentru realizarea acestor proiecte ar fi  nevoie de aproape 
500 de milioane euro.

Măsuri pentru reducerea poluării

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Sunt unii care au măsurat, care nu au habar și 
spun altceva. Uitați-vă ce spune Agenția Națională 
de Mediu, care măsoară ofi cial. La Cluj, indicii care 
măsoară calitatea aerului sunt în limitele legii! 
Nu sunt depășiți acești indici prevăzuți de lege. 
Aceasta nu poate fi  contestată de nimeni. Oricât 
ai comenta un clasament internațional sau altul, 
ce spune statul român prin măsurătorile ofi ciale 
nu poate fi  contestat“
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Premiera într-un cinema-

tograf din România a fi l-

mului documentar ”colec-

tiv” a avut loc marţi seară.

Regizorul Alexandru Nanau 

a declarat că a fost ales 

Cluj-Napoca pentru premieră 

întrucât oraşul are un public 

tânăr care vibrează la astfel 

de pelicule.

„Am ales Cluj-Napoca pen-

tru prima proiecţie a fi lmu-

lui, şi nu Bucureştiul, pentru 

că are un public foarte tânăr 

şi ne-am dorit să fi m într-o 

sală mare, în care multe fi l-

me de la TIFF au premiera. 

Ştiam că aici este un public 

care e tânăr şi vibrează, es-

te o universitate aici. La Bu-

cureşti vom avea destule oca-

zii pentru a merge ulterior. 

Pentru noi a fost fantastic. 

Liniştea care s-a lăsat după 

fi lm timp de 5 minute, cât a 

curs genericul, a fost ca într-o 

biserică şi, cumva, ne încu-

rajează că fi lmul, într-adevăr, 

comunică cu oamenii şi, mai 

ales, cu publicul atât de tâ-

năr”, a spus Nanau.

Premiera într-un cinema-

tograf din România a fi lmului 

documentar „colectiv” a avut 

loc marţi seară, la Cinemato-

graful ”Florin Piersic”, toate 

biletele fi ind vândute. La fi -

nal, spectatorii au păstrat li-

niştea cât timp pe ecran se 

derula genericul, după care 

s-au ridicat în picioare şi au 

aplaudat minute în şir.

„colectiv” spune povestea 

primului an de după incen-

diul din clubul cu acelaşi nu-

me şi urmăreşte cu egal inte-

res autorităţi şi jurnalişti, într-o 

interacţiune permanentă de 

căutare şi expunere a adevă-

rului. Este un fi lm despre sis-

tem versus oameni, despre 

adevăr versus manipulare, des-

pre interes personal versus in-

teres public, despre curaj şi 

responsabilitate individuală.

Producţia va oferi în pre-

mieră spectatorilor din cine-

matografe acces în locurile 

cheie de după evenimentul 

tragic din clubul Colectiv: re-

dacţii de ziare, cabinete de 

miniştri, coridoare de institu-

ţii, săli de şedinţe. Filmul ur-

măreşte jurnalişti, avertizori 

de integritate (whistleblowers), 

pacienţi şi familiile lor, dar şi 

ofi ciali din guvern şi repre-

zentanţi ai statului, dezvălu-

ind fără compromisuri o în-

treagă reţea a corupţiei, min-

ciunii şi manipulării.

„Momentul Colectiv a fost 

pentru noi toţi o traumă. Că 

orice individ traumatizat, o 

societate traumatizată devi-

ne uşor de manipulat şi de 

minţit. După Colectiv decizia 

de a face un fi lm prin care să 

înţeleg mai bine cum funcţi-

onează societatea şi mai ales 

relaţia cetăţean – stat, a ve-

nit natural. Mi-am îndreptat 

atenţia către presă şi pe par-

cursul unui an am putut ob-

serva din interior şi în timp 

real procesul dramatic al lup-

tei pentru adevăr a jurnalis-

tilor cu autorităţile statului 

care, lipsite de orice urmă de 

umanitate, nu numai că au 

manipulat opinia publică, dar 

au şi acoperit intenţionat co-

rupţia din sistemul de sănă-

tate, luând în calcul fără să 

clipească moartea propriilor 

cetăţeni”, a declarat regizo-

rul Alexander Nanau.

Premiera „colectiv” 
a avut loc la Cluj
Filmul a rulat în prezenţa regizorului Alexandru Nanau

ALEXANDRU NANAU 
| regizor

 „Am ales Cluj-Napoca 
pentru prima proiecţie 
a fi lmului, şi nu 
Bucureştiul, pentru 
că are un public foarte 
tânăr şi ne-am dorit 
să fi m într-o sală 
mare, în care multe 
fi lme de la TIFF au 
premiera. Ştiam că 
aici este un public care 
e tânăr şi vibrează“

Premiera documentarului „colectiv” a avut loc în cinematograful 
Florin Piersic din Cluj-Napoca, iar toate biletele au fost vândute
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La iniţiativa judecătorului 

clujean Cristi Danileţ, 

în peste 20 de şcoli 

din judeţul Cluj va fi  

introdus începând 

de anul viitor opţionalul 

de educaţie juridică.

Inspectoratul Şcolar Ju-

deţean Cluj (IŞJ) a anunţat 

că anul viitor opţionalul de 

educaţie juridică va fi pre-

dat în 23 de şcoli, la 46 de 

clase, care însumează 1.246 

de elevi.

„Sunt 34 de săptămâni de 

şcoală, asta înseamnă că aceşti 

elevi vor face 34 de ore de e-

ducaţie juridică. Este un înce-

put. Discutăm despre anul şco-

lar 2020-2021, dar vreau să cred 

că anul următor vor fi  şi mai 

multe pentru că se ajunge din 

vorbă în vorbă. Vor discuta pro-

fesorii între ei, vor fi  şi infor-

maţi în perioada de vară. Foar-

te multă lume a reacţionat po-

zitiv. Credem că este un înce-

put bun pentru următorul pro-

iect, cel de educaţie fi nancia-

ră, care a progresat în ultima 

perioadă”, a declarat Valentin 

Cuibus, şeful IŞJ Cluj, în cadrul 

unei conferinţe de presă.

Educaţia juridică, 
esenţială pentru tineri

Educaţia juridică este esen-

ţială pentru copii şi tineri. 

Cunoaşterea legilor, a drep-

turilor şi obligaţiilor înseam-

nă cetăţeni activi, conştienţi. 

În România avem în vigoare 

peste 9600 de legi. Toate tre-

buie cunoscute şi aplicate.

„De vreo trei, patru ani avem 

o colaborare strânsă cu Inspec-

toratul Şcolar Judeţean Cluj. 

Foarte des aţi văzut sau aţi au-

zit despre judecători, procu-

rori, avocaţi, care merg în şco-

lile şi liceele noastre ca să se 

întâlnească cu copiii şi pen-

tru a le povesti câteva lucruri 

nu atât despre drepturi, că 

despre drepturi se studiază la 

educaţie civică şi socială, cât 

mai ales despre responsabili-

tăţi, adică despre proceduri, 

metodologii, organe compe-

tente, sancţiuni, efecte în ce-

ea ce priveşte respectarea re-

gulilor şi a legilor. În Româ-

nia există în momentul de fa-

ţă 10.000 de acte normative, 

legi, ordonanţe şi ordonanţe 

de urgenţă. Este un număr 

care ne sperie şi pe noi, pro-

fesioniştii, darămite pe cetă-

ţeanul obişnuit. În Constitu-

ţie spune că legile trebuie ştiu-

te şi respectate”, a spus jude-

cătorul Cristi Danileţ.

Proiectul-pilot de la Cluj 
trebuie extins

Începând cu vârsta de 14 

ani un copil răspunde pe-

nal, dar nimeni nu îi spune 

ce înseamnă acest lucru. 

Educaţia juridică îi poate în-

văţa pe copii ce drepturi au 

în calitate de consumatori 

sau ca angajaţi în câmpul 

muncii, care sunt aspectele 

vieţii sexuale ce îi pot pro-

teja de consecinţe fizice sau 

juridice nedorite, care sunt 

drepturile, dar şi obligaţiile 

lor în unităţile de învăţă-

mânt. După împlinirea 

vârstei de 18 ani tinerii au 

dreptul la vot, dar nu sunt 

informaţi şi conştientizaţi a-

supra importanţei pe care 

încep să o aibă în comuni-

tatea în care trăiesc.

„Noi credem că înainte 

de a împlini 14 ani, e obli-

gatoriu ca tinerii să studie-

ze câteva noţiuni despre le-

gislaţie. Când anume să în-

cepem? Ideal ar fi să facem 

în toate şcolile generale. În-

să proiectul din Cluj este 

unul pilot. Noi ne adresăm 

şi şcolilor generale şi licee-

lor în momentul de faţă pen-

tru că cei care au ajuns de-

ja la liceu nu au cunoştin-

ţele cu privire la responsa-

bilităţi. Aşadar, educaţia ju-

ridică nu a devenit încă ce-

va obişnuit. După care, co-

piii, odată instruiţi în dome-

niul legal, credem noi, vor 

deveni mai responsabili”, a 

explicat judecătorul.

O materie deosebită

Materia educaţie juridică 

nu a fost concepută ca orice 

altă materie, ci una deosebi-

te, care să trateze situaţii re-

ale, cu care copilul sau tână-

rul se poate confrunta în via-

ţa de zi cu zi.

„Noi, oamenii legii, nu sun-

tem profesori. Noi mergem la 

cererea unor şcoli. De aceea 

am venit cu ideea ca materia 

să fi e predată de profesori po-

trivit metodologiilor specifi -

ce, dar să fi e o materie deo-

sebită de tot ceea ce există în 

momentul de faţă. Vreau să 

fi e clar că nu este vorba de 

orientare în carieră. Aspectul 

cu urmarea facultăţii de drept 

este doar o chestiune pe care 

tangenţial o atingem. În rea-

litate, această materie vizea-

ză domenii precum reglemen-

tări şi legislaţie existente la 

şcoală, pe stradă, în familie, 

în mediul online, în domeniul 

circulaţiei, în contactele cu or-

ganele legii, la cumpărături, 

deci sunt domeniile practice, 

în medii pe care copilul le va 

frecventa la un moment dat”, 

a adăugat Danileţ.

Educație juridică în școlile din județul Cluj
La inițiativa judecătorului clujean Cristi Danileț, în peste 20 de școli din județul Cluj 
va fi introdus începând de anul viitor opționalul de educație juridică.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a anunţat că anul viitor opţionalul de educaţie juridică va fi  predat în 23 de şcoli
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Marea Britanie închide 

uşa muncitorilor europeni 

necalifi caţi şi care nu vor-

besc limba engleză, ca 

parte esenţială a noii 

legislaţii privind imigra-

ţia ce va pune capăt unei 

epoci dominate de forţa 

de muncă ieftină importa-

tă din UE de fabricile, 

serele, hotelurile şi restu-

rantele din regat.

Guvernul de la Londra a fă-

cut public, miercuri, sistemul 

bazat pe 10 reguli care va fi  apli-

cat de acum încolo în cazul mun-

citorilor din afara ţării, scrie Gu-

ardian. Graniţele se închid ast-

fel pentru instalatorii polonezi 

şi constructorii români care lu-

crează pe cont propriu.

Este vorba despre un sis-

tem de puncte, după model 

australian, despre care guver-

nul susţine că va permite pre-

luarea controlului integral a-

supra froniterelor britanice, 

pentru prima oară în decenii, 

şi eliminarea distorsiunilor ca-

uzate de libertatea de mişca-

re promovată de UE.

Noile reguli:
• Frontierele Regatului Unit vor 

fi  închise pentru muncitorii neca-

lifi caţi şi toţi migranţii vor trebui 

să vorbească limba engleză.

• Fiecare cetăţean care do-

reşte să vină la muncă în Ma-

rea Britanie trebuie să aibă o 

ofertă de muncă care să întru-

nească pragul salarial de 25.600 

de lire sterline. În mod excep-

ţional, acolo unde este nevo-

ie acută de forţă de muncă, 

va fi  acceptat şi pragul de 

20.480 de lire sterline. Este ca-

zul asistentelor medicale.

• Va fi  blocat accesul pen-

tru muncitorii care lucrează pe 

cont propriu cum ar fi  instala-

tori polonezi sau constructori 

români (aceştia vor trebui, la 

rândul lor să aibă o ofertă de 

muncă clară în momentul în 

care sosesc în Regat).

• La frontieră nu vor mai fi  

acceptate cărţi de identitate din 

ţări precum Franţa sau Italia, 

mai precizează Guardian. A-

ceastă măsură este menită să 

combată fenomenul muncito-

rilor din afara spaţiului UE ca-

re încearcă să păcălească sis-

temul, falsifi când cărţi de iden-

titate sau folosind acte furate.

• Doar un număr mic de mun-

citori foarte califi caţi vor putea 

veni în Marea Britanie, fără să 

aibă, în prealabil, un job asigu-

rat, fi ind modifi cat baremul pri-

vind competenţele şi gradul de 

califi care pentru străini.

Guvernul intenţionează să 

lanseze o campanie pentru a 

pregăti angajatorii pentru trans-

formările care se vor produce, 

începând cu ianuarie 2021.

Marea Britanie închide 
ușa constructorilor români

Un imigrant român 

care a lucrat ca şofer 

pentru familia preşedin-

telui american Donald 

Trump încă se află 

în detenţia Autorităţii 

pentru imigraţie şi vămi 

din SUA (ICE), 

la un an după 

ce a primit 

o amânare a expulzării.

Zoltan Tamas nu şi-a vă-

zut familia din iulie 2018, 

după ce o acuzaţie de frau-

dă în domeniul asigurărilor 

în România a atras atenţia 

agenţilor ICE.

Tamas, care împreună cu 

familia sa a participat la lo-

teria vizelor şi a câştigat drept 

de rezidenţă în SUA, urma să 

fi e expulzat în aprilie 2019, 

dar avocatul său, Mario Uri-

zar, a obţinut o amânare.

În pofi da acestei amânări, 

Zoltan Tamas a rămas în ares-

tul ICE pentru 19 luni. În a-

ceastă perioadă, a lipsit de 

la ziua de naştere a fi ului 

său, care a împlinit 12 ani, 

şi de la cea a fi icei sale grav 

bolnave, ce a împlinit opt 

ani, a declarat soţia sa, Ali-

na Rogozan, pentru publica-

ţia Palm Beach Post.

Fiica lui Tamas, Rania Ta-

mas-Rogozan, s-a născut cu 

o malformaţie a inimii şi me-

dicii i-au declarat familiei că 

nu are mult de trăit. Potrivit 

avocatului lui Zoltan Tamas, 

acesta este ţinut în arest din 

cauza acuzaţiei de fraudă în 

domeniul asigurărilor, formu-

lată în România. Atunci când 

agenţii ICE au văzut istoricul 

lui Tamas, ei l-au convocat 

pentru un interogatoriu în iu-

lie 2018 şi de atunci familia 

sa nu l-a mai văzut.

Urizar a afirmat că îna-

intea mandatului lui Trump 

un imigrant care nu prezen-

ta pericol şi îşi susţinea fa-

milia ar fi fost eliberat. „De-

tenţia sa este nejustificată. 

Durează mult prea mult”, 

a spus avocatul.

Zoltan Tamas, care în 2011 

a cumpărat o locuinţă de 60.000 

dolari în districtul Palm Bea-

ch, a lucrat pentru Donald 

Trump. Potrivit Palm Beach 

Post, Tamas a lucrat temporar 

ca paznic înarmat la Mar-a-La-

go (Palm Beach) şi Trump Na-

tional (Jupiter), ambele locuri 

fi ind situate în statul Florida. 

De asemenea, Tamas a lucrat 

ca şofer pentru familia Trump.

Un român, şoferul lui 
Trump, ajuns în închisoare

Înainte de şedinţa 

Consiliului European de joi, 

unde preşedintele Charles 

Michel vă încerca să obţină 

un consens, au apărut ten-

siuni puternice între statele 

membre, dar şi între insti-

tuţiile europene în legătură 

cu viitorul buget multianu-

al 2021-2027.

România este afectată 

direct de aceste negocieri. 

În timp ce marii contribu-

abili cer reducerea fondu-

rilor pentru agricultură şi 

coeziune (adică bani pen-

tru autostrăzi, drumuri sau 

extinderea reţelelor de ga-

ze), ţara noastră are cea 

mai mare nevoie de fondu-

rile respective.

Propunerea făcută de pre-

şedintele Consiliului Euro-

pean are în vedere alocarea 

unui procent de 1,074% din 

Venitul Naţional Brut al U-

niunii, adică aproape 1 100 

de miliarde de euro. Suma 

este apropiată de cea pro-

pusă în decembrie de pre-

şedinţia finlandeză a Con-

siliului UE (1,07%, respec-

tiv 1 087 miliarde euro), în-

să cu 240 de miliarde mai 

mică decât propunerea Par-

lamentului European. Legis-

lativul a cerut un buget echi-

valent cu 1,3% din venitul 

naţional brut.

Dincolo de propunerile 

făcute, pe fondul ieşirii Re-

gatului Unit din UE, marii 

contribuabili, printre care 

Olanda, Austria, Danemar-

ca, Suedia şi Germania cer 

o reducere a bugetului pen-

tru următorii 7 ani cu aproa-

pe 80 de miliarde de euro, 

iar sumele cele mai mari să 

fie redirecţionate de la Po-

litica Agricolă şi de Coeziu-

ne spre noile provocări asu-

mate de Comisia Europea-

nă, precum schimbările cli-

matice, digitalizare şi secu-

ritatea Uniunii Europene.

Cum se împart banii

Banii pentru Coeziune, 

împreună cu cei pentru Po-

litica Agricolă Comună, adi-

că subvenţiile pentru regiu-

nile mai puţin dezvoltate re-

prezintă cea mai mare par-

te din bugetul european, iar 

statele mari, care cotizează 

cel mai mult, spun că sume-

le ar trebui să fi e direcţiona-

te către provocări noi, pre-

cum digitalizarea, criza cli-

matică şi securitatea Uniu-

nii Europene.

„Este crucial pentru legi-

timitatea UE să concentrăm 

bugetul european pe con-

fruntarea cu provocările ac-

tuale: lupta împotriva schim-

bărilor climatice, crearea u-

nei economii competitive şi 

inovative, migraţia şi secu-

ritatea”, a scris Sebastian 

Kurz, cancelarul Austriei, 

pentru Financial Times.

Vineri, cancelarul ger-

man, Angela Merkel s-a ară-

tat dispusă să crească con-

tribuţia ţării ei la bugetul 

european la peste 1% din 

PIB, relatează Bloomberg. 

În schimb, Merkel vrea ca 

UE să cheltuiască mai pu-

ţini bani pentru Agricultură 

şi să investească mai mulţi 

bani în proiecte de care să 

beneficieze toţi membrii UE.

Pentru ţările din estul Eu-

ropei reducerea subvenţii-

lor pentru agricultură şi dez-

voltare reprezintă o proble-

mă majoră. Cele mai nemul-

ţumite state sunt Ungaria şi 

Polonia, care pierd bani de 

la coeziune în varianta de 

buget propusă.

Cum va fi afectată 
România

Conform proiectului de 

buget, România ar trebui să 

primească în plus 2 miliar-

de de euro, de la 25 la 27 

de miliarde, pentru coeziu-

ne. Adică fonduri europene 

suplimentare pentru inves-

tiţii în reţelele de transport 

şi proiecte de infrastrutură, 

în proiecte de mediu sau 

pentru extinderea reţelelor 

de gaze.

În schimb, ar urma să fie 

tăiate fonduri de la agricul-

tură, mai exact de la pilo-

nul II, fonduri din care se 

fac investiţii în ferme, pen-

tru creşterea capacităţii de 

procesare, astfel încât să nu 

mai exportăm animale vii 

sau produse brute, ci să ex-

portăm mezeluri, brânze-

turi sau fructe procesate. 

La acest pilon s-a propus o 

reducere de la 8 la 6 mili-

arde de euro.

Pentru aprobarea bugetu-

lui 2021-2024 este nevoie de 

unanimitate în Consiliul Eu-

ropean şi, mai apoi, de apro-

barea Parlamentului European, 

însă negocierile se anunţă, de 

la bun început, difi cile.

Consiliul Uniunii dezbate azi 
bugetul UE. Statele dezvoltate 
vor să plătească mai puţin.
Cel mai important subiect dezbătut în aceste zile la Bruxelles 
este bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani.

Marii contribuabili cer reducerea fondurilor pentru agricultură şi coeziune (adică bani pentru autostrăzi, 
drumuri sau extinderea reţelelor de gaze, iar România are nevoie de fondurile respective
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Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Turda

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 

domeniul gazelor naturale și al aparatelor

de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avan-

taj. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR INSTALAŢII TERMICE ŞI GAZ în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii, 

cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. Per-

mis de conducere ctg.B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 

ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 

ne trimiţi CV-ul până la data de 15.03.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@e-

on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454

www.eon.ro
E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, 

România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de 

Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Trans-

miterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. 

reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii supli-

mentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/

protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. APELE ROMANE –
ADMINISTRATIA BAZINALA 

DE APA SOMES-TISA

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , nr.17, judetul Cluj organizeaza con-
curs pentru ocuparea unor functii contractuale vacante de conducere, astfel:

- 1 post de INGINER SEF al Sistemului de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud, cu nor-
ma intreaga, pe perioada nedeterminata, activitatea se va desfasura la Sistemul de Gos-
podarire a Apelor Bistrita-Nasaud: Str. Avram Iancu, nr.9, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 16 martie 2020 ora 10.00
- Proba practica( sustinere plan de management): in data de 19 martie 2020 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 23 martie 2020 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele

conditii :

-Studii: superioare de lunga durata;

- Califi cari: constructii hidrotehnice, hidroenergetica, energetica, imbunatatiri funciare, 
ingineria mediului, constructii civile, industriale si agricole, cai ferate, drumuri si poduri, 
specializari similare in domeniul tehnic;

- Experienta: vechime in specialitatea studiilor de 8 ani, din care vechime de minim 5 
ani in domeniul gospodaririi apelor;

- Operare PC: Pachetul Microsoft Offi ce( Word, Excel, Acces, Power Point), Internet Ex-
plorer, Outlook;

- Elaborarea si sustinerea unui “Plan de Management al Sistemului de Gospoda-
rire a Apelor Bistrita-Nasaud”(Strategie pentru imbunatatirea activitatii de gospoda-
rire a apelor)

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs, precum si Planul de Management 
Management al Sistemului de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud”(Strategie pentru imbuna-
tatirea activitatii de gospodarire a apelor), la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa 
,str.Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 05 martie 2019, ora 12,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;cerere de participare la 
concurs,documente care ateste nivelul studiilor absolvite, C.V. cazier judiciar ,adeverinta 
medicala eliberata medicul de familie care atesta starea de sanatate, copie act identitate 
; copie carnet de munca(daca este cazul)adeverinte de vechime, planul de management.

Relat i i  supl imentare  la  sediu l  Adminis t rat ie i  Baz inale 
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144, persoana de contact :Bodea Lia

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

Potrivit celui mai recent 

raport, piaţa închirierilor 

de apartamente a fost, în 

ultimul trimestru din 2019, 

una destul de dinamică 

pentru fi nal de an. Astfel, 

preţurile medii solicitate de 

către proprietari au înregis-

trat variaţii în mai multe 

centre regionale, dar şi în 

alte reşedinţe de judeţ.

În Bucureşti, spre exemplu, 

chiria medie solicitată pentru 

un apartament cu două came-

re se situează acum la 420 de 

euro pe lună, în creştere de la 

410 euro pe lună în al treilea 

trimestru al anului.

Acelaşi tip de locuinţă (bica-

merală, confort 1, din perioada 

1980-2000, cu o suprafaţă utilă 

de 50-60 de metri pătraţi) poate 

fi  închiriată, în Cluj-Napoca, tot 

cu 420 de euro pe lună, la fel ca 

în cele trei luni anterioare.

Pe următoarele locuri în cla-

samentul celor mai mari chirii 

solicitate pe segmentul aparta-

mentelor cu două camere se si-

tuează oraşele Timişoara şi Bra-

şov, unde proprietarii solicită, 

în medie, 350 de euro pe lună 

(la fel ca trimestrul trecut

În ultimele trei luni din 2019, 

aproximativ 62.300 de potenţi-

ali chiriaşi au încercat să închi-

rieze o locuinţă prin interme-

diul Imobiliare.ro. Bucureştiul 

a atras, în mod fi resc, mai bine 

de jumătate din aceste căutări, 

anume 37.800.

Bucureştiul atrage 
peste 50% din cererea 
pe marile oraşe

Pe poziţia a doua în clasa-

ment a trecut Timişoara (6.100), 

oraşul de pe Bega fi ind urmat 

de Constanţa (5.300 de cău-

tări), Cluj-Napoca (cu 4.900 

de căutări), Braşov (4.400) şi 

Iaşi (3.800).

Comparativ cu perioada si-

milară din 2018, nivelul cere-

rii pe închirieri din aceste şa-

se mari oraşe a fost, per an-

samblu, cu 7% mai ridicat. Cu 

excepţia oraşului Cluj-Napo-

ca, unde acest indicator a stag-

nat, creşteri au avut loc în toa-

te celelalte centre regionale: 

+22% în Iaşi, +17% în Ti-

mişoara, +15% în Braşov, 

+6% în Constanţa şi, respec-

tiv, +5% în Bucureşti.

Interesant este că, faţă de 

perioada similară a anului 

2015, interesul pentru închi-

rieri a fost, trimestrul trecut, 

cu 54% mai ridicat în marile 

centre regionale analizate, o 

tendinţă ascendentă putând 

fi  observată în fi ecare dintre 

acestea. Cea mai semnifi cati-

vă creştere, de peste 170%, a 

avut loc în Iaşi, capitala Mol-

dovei fi ind urmată de Cluj-Na-

poca, cu un avans de 145% 

în ultimii cinci ani. Pe urmă-

toarele locuri se situează Con-

stanţa, unde numărul căută-

rilor pe acest segment de pia-

ţă s-a majorat cu 83%, apoi 

Braşov (+71%), Timişoara 

(+45%) şi, în cele din urmă, 

Bucureşti (+38%).

Oferta, avans de 8,5% 
la 12 luni

În cel de-al patrulea trimes-

tru din 2019, numărul ofertelor 

de apartamente şi case disponi-

bile spre închiriere în cele şase 

mari oraşe ale ţării (proprietăţi 

fi nalizate înainte de anul 2000) 

s-a cifrat la 17.030 – ceea ce 

marchează o scădere sensibilă, 

de aproximativ 26%, faţă de tri-

mestrul anterior (când pe piaţă 

existau peste 23.000 de aseme-

nea anunţuri). Acest recul este 

cât se poate de fi resc, având în 

vedere că începutul toamnei re-

prezintă un apogeu al activită-

ţii pe piaţa închirierilor din ma-

rile centre universitare, după ca-

re lucrurile revin la normal.

Oraşul cu cele mai multe lo-

cuinţe de închiriat rămâne, bi-

neînţeles, Bucureştiul, la o dis-

tanţă rezonabilă faţă de toate 

celelalte centre regionale: în ca-

pitala ţării, potenţialii chiriaşi 

au avut la dispoziţie, trimestrul 

trecut, 8.210 asemenea anun-

ţuri. În toate celelalte mari ora-

şe ale ţării, volumul ofertelor de 

închirieri se situează la mai pu-

ţin de 3.000 şi, în unele cazuri, 

chiar la mai puţin de 2.000. Ast-

fel, numărul ofertelor ajunge la 

2.770 în Cluj-Napoca, la 2.420 

în Timişoara, la 1.300 în Con-

stanţa, la 1.210 în Iaşi şi, respec-

tiv, la 1.110 în Braşov.

Faţă de perioada similară 

a anului trecut, oferta de în-

chirieri a fost, la nivelul celor 

şase mari centre regionale, cu 

8,5% mai mare, tendinţa ge-

neral ascendentă fi ind resim-

ţită în majoritatea oraşelor 

analizate, în frunte cu Braşo-

vul (+32,8%) şi continuând 

cu Cluj-Napoca (+17,9%), 

Iaşi (+11,1%), Constanţa 

(+8,9%) şi Bucureşti 

(+8,1%). Excepţia de la re-

gulă o constituie Timişoara, 

unde oferta pe închirieri este 

cu 7,5% mai mică decât în 

urmă cu un an.

În ceea ce priveşte anunţu-

rile de închiriere nou-introduse 

pe piaţă trimestrul trecut, date-

le Analize Imobiliare relevă un 

avans mai uşor, respectiv 

+3,6%, faţă de perioada simi-

lară din 2018. În acest caz, creş-

teri au avut loc doar în patru 

din şase centre regionale, re-

spectiv în Constanţa (+27,2%), 

Cluj-Napoca (+12,1%), Iaşi 

(+9,7%) şi Bucureşti (+4,3%). 

Timişoara reprezintă, la acest 

capitol, cea mai importantă ex-

cepţie de la regulă, aici fi ind în-

registrat un declin de 14,1% la 

12 luni, în timp ce, în Braşov, a 

avut loc un recul de 2,8%.

Pe piaţa chiriilor, Clujul dă semne de stagnare. 
Celelalte oraşe înregistrează creşteri!
Bucureștiul ajunge din urmă Cluj-Napoca la prețul chiriilor. În reședințele de județ, 
prețul cerut pentru două camere este de 200 de euro pe lună sau peste.

Cea mai semnifi cativă creştere, de peste 170%, a avut loc în Iaşi, capitala Moldovei fi ind urmată de Cluj-Napoca

PUBLICITATE
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

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. (10.20)

¤ 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. (6.7)

¤ 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.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 mp, 
intravilan, zona de case, carte fun-
ciară, curent electric, apă, front 90 
m la drumul principal. Preţ 4 euro 
mp. Telefon 0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-

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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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. (5.8)

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Angajăm lucrător pentru 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta și burlanul gratis, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

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

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

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (5.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (5.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (6.20)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

PIERDERI

¤ Federația Fabrica de Pensu-
le, cu sediul în Cluj Napoca, 
str. Dobrogeanu Gherea 15, a-
vând C.U.I. 26250990, declară 
pierdut certifi catul de înregis-
trare în scopuri de TVA, C.I.F. 
RO 37179968, serie B nr. 
1693565, emis de ANAF Cluj. 
Se declară nul.

¤ Pierdut toate Certifi catele 
Constatatoare ale societăţii 
GORMET S.R.L., C.U.I.: 
19105741, J12/3411/2006, cu 
sediu social din mun. Cluj-Napo-
ca, B-dul Muncii nr. 18, jud. 
Cluj. Le declar nule.

¤ Pierdut certifi cat de înregis-
trare fi rma S.C. TOMMASO 
S.R.L. cu număr de înregistra-
re J12/2788/2006, C.U.I.. 
Îl declar nul.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

S.C. BARATECH SERVICE S.R.L. anunță publicul 
interesat inițierea Planului Urbanistic Detaliu pentru 
lucrarea "ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ŞI 
DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU FUNCŢIUNI 
DE BIROURI ŞI SERIVICII, AMENAJĂRI EXTERIOARE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI" situat pe Calea 
Baciului, nr. 117 provizoriu, Cluj-Napoca, județul Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, la panoul informativ, vis-a-vis de camera 62.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

ANUNŢ

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

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

Detalii la telefon 0722-613194.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

SecondTex angajează
vânzătoare

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

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

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

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului 
anual de acţiuni/ activităţi culturale în anul 2020

1. Autoritatea contractantă: COMUNA GÂRBĂU, cod 
fi scal: 4485430

2. Solicitanţii pot fi : asociaţii, fundaţii, alte organizaţii 
neguvernamentale fără scop lucrativ, persoane juridice 
de drept public, precum și persoane juridice de drept public 
și persoane fi zice fără scop patrimonial, autorizate sau 
înfi inţate legal, care își desfașoară activitatea pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Gârbău.

3. Reglementări legale privind acordarea de fi nanţare 
nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 și HCL nr. 
13/29.02.2012.

4. Suma aprobată pentru programe de activităţi/acţiuni 
culturale este de: 50.000 lei.

5. Durata programului: anul 2020.
6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de 

proiecte: 11.03.2020, ora 16:00.
7. Evaluarea și selecţionarea proiectelor: 12.03.2020, 

ora 09:00 – 13.03.2020, ora 12:00.
8. Solicitarea fi nanţării nerambursabile: documentaţia 

de solicitare a fi nantării nerambursabile, poate fi  procurată 
de pe site www.primariagarbau.ro

9. Anunţul a fost publicat în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea a VI-a, nr. 31/19.02.2020

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului 
anual de acţiuni/ activităţi sportive în anul 2020

1. Autoritatea contractantă: COMUNA GÂRBĂU, cod 
fi scal: 4485430

2. Solicitanţii pot fi : asociaţii, fundaţii, alte organizaţii 
neguvernamentale fără scop lucrativ, persoane juridice 
de drept public, precum și persoane juridice de drept public 
și persoane fi zice fără scop patrimonial, autorizate sau 
înfi inţate legal, care își desfașoară activitatea pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Gârbău.

3. Reglementări legale privind acordarea de fi nanţare 
nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 și HCL nr. 
13/29.02.2012.

4. Suma aprobată pentru programe de activităţi/acţiuni 
culturale este de: 60.000 lei.

5. Durata programului: anul 2020.
6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de 

proiecte: 11.03.2020, ora 16:00.
7. Evaluarea și selecţionarea proiectelor: 12.03.2020, 

ora 09:00 – 13.03.2020, ora 12:00.
8. Solicitarea fi nanţării nerambursabile: documentaţia 

de solicitare a fi nantării nerambursabile, poate fi  procurată 
de pe site www.primariagarbau.ro

9. Anunţul a fost publicat în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea a VI-a, nr. 31/19.02.2020

AVIZ DE MEDIU

S.C. DIFIL S.R.L., în calitate de titular anunţa publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal conform Legii nr. 
350/2001 actualizată, din municipiul Cluj-Napoca, str. 
Târnavelor, nr. 47A, Jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. Arhimar Serv S.R.L., Str. Călărașilor 
nr. 1, Cluj-Napoca, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, 
din data de 20.02.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 09.03.2020 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl.9B, cod 400609, Tel 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

ACORD DE MEDIU

S.C. HEXAGON RETAIL PROPERTIES S.R.L. în 
calitate de reprezentant legal al S.C. TDR S.A., S.C. HAMRE 
PROPERTY S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
DEMOLARE CONSTRUCŢII EXISTENTE, Cluj-Napoca str. 
Oașului nr. 27, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din 
municipiul Cluj Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr.99, în 
zilele de luni-joi între orele 09:00-14:00 și vineri între 
orele 09:00-12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr. 
99, judeţul Cluj.

ANUNŢ ANGAJARE

Ardeal Construct SRL
angajază

electrician, lăcătuşi montatori, 
casieri încasatori

şi muncitori necalifi caţi în domeniul 
construcţiilor.

CV-urile se pot trimite la adresa de e-mail 
ardealconstruct@ymail.com până la data de 

24.02.2020.

Selecția se va organiza în data de  27.02.2020.
Pentru detalii tel.0264-432.239
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Handbalistele s-au 
calificat în sferturile 
de finală ale Cupei
Echipa universitară de hand-
bal feminin a jucat cu CS 
Știinţa Bacău, în optimile de 
finală ale Cupei României 
Fan Courier. După ce la pauză 
clujencele au condus cu 
23-12, acestea s-au distanţat 
și mai mult în repriza secun-
dă și s-au impus cu 45-26. 
Astfel, CS ”U” Cluj a obţinut 
calificarea în sferturile de fi-
nală ale competiţiei.
Pentru echipa clujeană au 
marcat (goluri/aruncări)
(7m): Necula 7/7 (2), Bărbos 
7/7, Chintoan 6/8, Dindiligan 
5/8, Moraru 4/6, Araujo 4/6, 
Pica 4/6, Cordoș 3/5, Boian 
2/2, Drăgunoiu 2/3, Tamaș 
1/2. Joi, 20 februarie, va 
avea loc tragerea la sorţi 
pentru stabilirea jocurilor din 
cadrul sferturilor Cupei 
României Fan Courier, la se-
diul Federaţiei Române de 
Handbal.
CSM București, CSM Slatina, CS 
”U” Cluj, HC Dunărea Brăila, 
SCM Gloria Buzău, SCM 
Râmnicu Vâlcea, CS Minaur Baia 
Mare și CS Rapid București sunt 
echipele califi cate în sferturi.

Neagu rămâne 
la CSM Bucureşti
Cristina Neagu, desemnată de 
patru ori cea mai bună handba-
listă a lumii, și-a prelungit con-
tractul cu echipa CSM București 
pentru încă două sezoane.
„Nu mai este un secret faptul 
că una dintre cele mai mari 
dorinţe ale mele este să câș-
tig Liga Campionilor cu o 
echipă din România. Am ales 
să rămân tocmai pentru că 
am încredere în acest proiect, 
în această echipă și am încre-
dere că putem să transfor-
măm în realitate acest vis. 
Sunt fericită să joc în continu-
are în ţară, în faţa acestor su-
porteri minunaţi care îmi ara-
tă dragostea și aprecierea lor 
la fiecare meci, și îi așteptăm 
în număr mare la fiecare par-
tidă, pentru că sprijinul lor 
înseamnă foarte mult pentru 
echipa noastră'', a afirmat 
Cristina Neagu.
Neagu (31 ani) a revenit la 
forma care a consacrat-o după 
accidentarea la genunchi sufe-
rită la finalul anului 2018, re-
ușind să înscrie câte 14 goluri 
împotriva liderului grupei 
principale 1, Metz Handball, 
și împotriva campioanei 
Norvegiei, Vipers 
Kristiansand, în ultimele două 
meciuri ale ''tigroaicelor'' în 
Liga Campionilor.
Neagu a câștigat Liga 
Campionilor în 2015 cu 
Buducnost Podgorica, a mai 
jucat finale în 2010 și 2014, 
a fost finalistă a Cupei EHF 
în 2008, a obţinut o medalie 
de bronz la CM 2015 și una 
de bronz la EURO 2010, ar-
gint la CE de tineret din 
2005 și bronz la CE de juni-
oare din 2007.
Interul stânga a fost desemnată 
de patru ori cea mai bună jucă-
toare a lumii (IHF), în 2010, 
2015, 2016, 2018, a fost aleasă 
cea mai bună jucătoare a CM 
2015, a fost golghetera CM 
2015, fi ind inclusă și în echipa 
ideală a turneului fi nal, a fost și 
MVP-ul Mondialului de junioare 
din 2006.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Baschetbaliştii americani 

Kris Richard şi Giordan 

Watson s-au îndrăgostit 

de România după 

mai mulţi ani petrecuţi 

la Oradea şi Cluj.

Cei doi componenţi ai echi-

pei naţionale de baschet a Ro-

mâniei sunt înnebuniţi după pa-

panaşi şi spun că pălinca bate 

sangria. Mâncarea românească 

şi oamenii întâlniţi în România 

i-au cucerit defi nitiv pe ameri-

canii de la naţionala de baschet.

„Cluj e un oraş nou pentru 

mine. Eu sunt gurmand şi îmi 

place să experimentez, sa în-

cerc diferite restaurante, iar Cluj 

are o mulţime de locuri exce-

lente. Îmi place mâncarea ro-

mânească, papanaşii sunt cel 

mai bun lucru care există în 

viaţă. Am băut şi pălincă de 

câteva ori, e mai bună decât 

sangria!”, a declarat Kris Ri-

chard, de la CSM CSU Oradea.

„Sangria are un gust bun, 

dar pălinca e mai puternică. 

Am cunoscut mulţi oameni 

grozavi în România, oameni 

cu care am legat prietenii pe 

viaţă. Călătorim mult, sun-

tem departe de familiile noas-

tre dar am întâlnit aici oa-

meni despre care pot spune 

că sunt o altă familie pentru 

noi”, a punctat şi „orădea-

nul” Giordan Watson.

România începe califi cările 

pentru EuroBasket 2021 disea-

ră, la Cluj-Napoca, contra cam-

pioanei mondiale, Spania. Din 

grupa de califi care la EuroBasket 

2021 mai fac parte selecţiona-

tele Poloniei şi Israelului. Pri-

mele două echipe din grupă 

vor obţine califi carea la turne-

ul fi nal, care va avea loc în Ger-

mania, Georgia, Italia şi Cehia.

„Nu suntem favoriţi, aşa 

că vom încerca să facem o 

surpriză. Trebuie să punem 

în practică ce am făcut la an-

trenamente şi să respectăm 

tactica de joc” – Kris Richard

„Ne aşteaptă o luptă grea, 

dar ne-am antrenat foarte bi-

ne toată săptămâna. Abia aş-

tept să ieşim pe teren şi să 

dăm totul” – Giordan Watson.

Americanii s-au îndrăgostit de papanaşi 
şi pălincă: „Clujul, plin de locuri bune!”

Campioana României 

a mai jucat doar în 

meciul cu Slavia Praga 

cu tribunele pline în acest 

sezon european, deşi în 

Gruia au mai venit Lazio, 

Celtic (de două ori) sau 

Rennes. Preţul biletelor 

în faza 16-imilor de fi nală 

a fost mai ieftin în medie 

cu 50 de lei faţă de faza 

grupelor, iar acest lucru 

s-a simţit rapid la casele 

de bilete. Ofi cialii echipei 

au anunţat că toate cele 

15.000 de bilete 

au fost epuizate.

Adrian Păun şi Dan Petres-

cu au prefaţat meciul cu tru-

pa spaniolă la conferinţa de 

presă. Mijlocaşul ardelean s-a 

arătat extrem de motivat îna-

intea jocului şi are chiar şi un 

favorit în trupa adversă:

„Cu siguranţă ne-am pre-

gătit exemplar pentru acest 

meci. Ne bucurăm că stadio-

nul va fi  plin şi sunt sigur că 

publicul ne va ajuta. Îi apre-

ciez mult pe jucătorii de la 

Sevilla, în special pe Suso. 

Vom avea mult de furcă cu ju-

cătorii de la Sevilla. Până la 

ora meciului vom fi  pregătiţi 

din toate punctele de vedere. 

Mereu când intru pe teren 

sunt motivat şi pregătit să dau 

totul. Am avut tot sezonul re-

zultate extraordinare, victorii 

împotriva unor echipe precum 

Lazio sau Celtic. E cel mai im-

portant meci pe care îl joc la 

CFR Cluj! Suntem într-o fază 

avansată a competiţiei şi cu 

siguranţă este cel mai impor-

tant meci pentru mine în ca-

rieră”, a spus Păun.

Dan Petrescu a reuşit să o 

învingă pe FC Sevilla în 2009, 

atunci când se afl a pe banca 

celor de la Unirea Urziceni. 

Ialomiţenii reuşeau o victorie 

cu 1-0, pe teren propriu, dar 

ratau califi carea în fazele eli-

minatorii ale Champions Lea-

gue după o înfrângere pe te-

renul lui Stuttgart.

„Sperăm să facem o mi-

nune! Faţă de ultimul meci 

jucat cu Sevilla, pe vremea 

când eram la Urziceni, a ră-

mas doar Jesus Navas. E clar 

faptul că Sevilla este marea 

favorită. Au 20 de jucători ex-

trem de valoroşi. Trebuie să 

fi m organizaţi perfect şi foar-

te important să avem un pic 

de noroc. Pe noi şansa ne-a 

ocolit în campionat, dar sper 

să dăm un şut şi două goluri 

în acest meci. Au o calitate 

extraordinară în atac. Îl au 

pe Ocampos, un titular al na-

ţionalei Argentinei, pe lângă 

Nolito care a jucat la Man-

chester City, dar şi mulţi ju-

cători buni în linia de mij-

loc”, a declarat Petrescu.

Sevilla nu se afl ă în cel mai 

bun moment posibil şi nu a 

reuşit să mai câştige un joc 

de patru meciuri.

„Faţă de perioada Urziceni, 

acum e faza eliminatorie. 

Acum avem doar două me-

ciuri, atunci aveam şase. E 

foarte important să mergem 

cu speranţe la Sevilla. Ei sunt 

foarte puternici pe teren pro-

priu, deşi în această perioadă 

au jucat excelent în deplasa-

re, în trecut jucau mult mai 

bine acasă şi mai slab în de-

plasare. În ultimele meciuri 

nu le-a ieşit nimic, nu au re-

uşit să câştige, deşi domină. 

Au un lot mai puternic ca La-

zio, dar ca şi joc sunt apropi-

ate ambele”, a explicat tehni-

cianul campioanei.

Gazon prost în Gruia

Terenul din Gruia arată 

oribil înaintea meciului cu 

Sevilla, iar gurile rele vor-

besc despre o degradare vo-

ită a gazonului.

„Gazonul a fost acoperit 

în ultima perioadă, dar aţi 

văzut şi voi că la meciul cu 

Viitorul nu a fost foarte 

bun”, a spus Petrescu des-

pre subiectul sensibil.

Tribunele vor fi  
arhipline în Gruia

„Nu mereu avem un stadi-

on plin, chiar e o surpriză plă-

cută. Jucătorii vor da totul, 

dar nu cred ca asta va fi  de 

ajuns. Echipa a doua a lor va 

câştiga cu siguranţă campio-

natul în Liga 1. Avem o şan-

să 100% dacă nu primim gol 

pe teren propriu. Trebuie să 

mergem cu speranţe la retur!”, 

a mai spus „Bursucul”.

CFR Cluj – Sevila, SOLD OUT! 
Petrescu le promite fanilor spectacol. 
CFR Cluj a vândut toate biletele pentru meciul cu FC Sevilla, programat astăzi, 
de la ora 19:55 în prima manșă din 16-imile de finală în Europa League.

Petrescu și Păun la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Sevilla din 16-imile de fi nală Europa League
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