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POLITICĂ

PSD: „Bărbatul politic” Tişe 
a furat munca unor primăriţe
Preşedintele PSD Cluj, Horia Nasra, îl acuză 
pe Alin Tişe, preşedintele CJ, că şi-a asumat 
proiectele a două doamne primar.  Pagina 4

ECONOMIE

Vuza, undă verde la Oltchim
Cel mai bogat clujean, Ştefan Vuza, a primit 
undă verde de la Consiliul Concurenţei să 
preia o parte din activele Oltchim.  Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Modernizarea  Bună Ziua  
„s-a împotmolit” în promisiuni
Proiectul de modernizare a străzii Bună 
Ziua acumulează deja luni de întârziere şi 
nici măcar nu a început.  Pagina 3

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

ACTUALITATE

Încă un pieton omorât pe zebră la Cluj
SOCIAL

Guvernul vrea internet wireless în școlile
în care elevii merg la privată în fundul curțiiO femeie de 55 de ani a mu-

rit duminică seara după ce a fost 
lovită de o maşină. Femeia se 
afl a pe o trecere de pietoni în 
momentul în care a fost acci-
dentată mortal.

„În data de 18 noiembrie, în 
jurul orei 18.50, un conducător 
auto de 25 de ani din Zalău, în 
timp ce conducea autovehicu-
lul pe DN1F E81, dinspre mu-
nicipiul Zalău către municipiul 
Cluj-Napoca, în Nădăşel, a su-
prins şi accidentat mortal un pi-
eton care traversa drumul naţi-
onal pe trecerea pentru pietoni 
marcată şi semnalizată cores-
punzător. Conducătorul auto nu 
consumase băuturi alcoolice”, 
transmite IPJ Cluj.

Reamintim că vineri seară un 
bărbat de 60 de ani a murit du-
pă ce a fost lovit de un auto-
buz, în zona unei treceri de pi-

etoni de pe DN1C, în localita-
tea clujeană Răscruci.

Bărbatul în vârstă de 60 ani 
a traversat DN1C în zona unei 
treceri pentru pietoni, în locali-
tatea clujeană Răscruci. El a fost 
surprins şi accidentat mortal de 
un autobuz care face curse re-
gulate de persoane între Gher-
la şi Cluj-Napoca.

„Un bărbat, de 39 ani, din 
localitatea Sic, în timp ce con-
ducea un autobuz spre Cluj-Na-
poca, a surprins şi accidentat 
mortal un barbat de 60 ani din 
municipiul Cluj-Napoca, care în 
calitate de pietoni s-a angajat în 
traversarea drumului naţional 
pe trecerea pentru pietoni sem-
nalizată corespunzator cu indi-
catoare rutiere şi marcaj, din 
partea dreaptă spre stânga, sens 
de mers spre Cluj Napoca” au 
precizat cei de la IPJ Cluj.

Ministerul Comunicaţiilor a 
anunţat că va investi câteva mili-
oane de euro în echipamente wi-
reless pentru mii de şcoli din ţa-
ră. Astfel, copiii care sunt nevoiţi 
să folosească latrina din curtea 
şcolii vor avea acces la internet.

Astfel, în timp ce zeci de mili-
oane de euro se investesc în teh-
nologie, sute de elevi, chiar şi în 
judeţul Cluj, sunt nevoiţi să folo-
sească latrinele din curte. La Cluj, 
peste 80 de şcoli nu au autorizaţie 
sanitară, deoarece fi e nu au apă 
potabilă, fi e au latrina în curte.

De exemplu, grădiniţa din sa-
tul Dângăul Mare are toaletă tip 
latrină, cea din Someşul Rece 
Uzină nu are apă potabilă, latri-
na este cu groapă simplă, curtea 
este neamenajată, cu animale şi 
comună cu o locuinţă, tâmplă-

ria este degradată, iar clădirea 
insalubră. Reprezentanţii In-
spectoratului Şcolar Judeţean 
Cluj spun că internetul este ne-
cesar în fi ecare instituţie de în-
văţământ şi că administraţiile 
locale sunt responsabile pen-
tru lipsa condiţiilor în şcoli.

„Internetul este absolut nece-
sar în fi ecare şcoală. Nu discu-
tăm de sumă, dacă este mult sau 
puţin, important este ca fi ecare 
şcoală să aibă internet. În pri-
vinţa wc-urilor în curte, acestea 
pot fi  remediate doar de către 
proprietar, care, în toate situaţi-
ile, este primăria. Avem multe 
probleme cu primăriile. Când vi-
ne vorba de reparaţii sau dotări, 
unii primari răspund pozitiv, al-
ţii nu”, a spus Valentin Cuibus, 
inspectorul şef IPJ Cluj.
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CA

A NINS CA ÎN POVEȘTI LA CLUJ-NAPOCA. De luni noaptea, iarna și-a intrat pe deplin în drepturi 
și a început să ningă. Puțin după-miezul nopții, la Cluj-Napoca a început să ningă liniștit. 
În doar câteva ore, zăpada s-a așternut peste oraș, creând un peisaj feeric. Fotograful clujean 
Iosif Miclăuș a ieșit în toiul nopții și a surprins câteva cadre parcă scoase din basme. 

inFOTO

Modificări la terminalele aeroportului. Spaţiile de aşteptare se vor dubla
Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj-Napoca va inaugura, în decembrie, noi porți de îmbarcare 
având în vedere că, la anumite ore de vârf, spaţiile de aşteptare sunt insuficiente. Pagina 5

Victimele malpraxisului,
cifre goale în statistici!
Oamenii își plâng rudele moarte din cauza infecțiilor 
intraspitalicești și rămân cu întrebările
Neatenția cadrelor medicale, aparatura învechită, dezinfectarea necorespunzătoare sunt doar câțiva factori 
care bagă în mormânt sute de persoane anual doar în Cluj. Din păcate, șansele ca cineva să plătească sunt 
mici. Aparținătorii umblă ani de zile prin tribunale, însă vinovații scapă nepedepsiți. Pagina 2

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

Fo
to

: 
Io

si
f 

M
ic

lă
u

ș



2 sanatate.monitorulcj.ro marți, 20 noiembrie 2018
PUBLICITATE

-2
0
/2

0
C

Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

-3°/2° Înnorat

-2°/6° Înnorat

-2°/5° Înnorat

-2°/6° Variabil

-2°/2° Înnorat

-1°/4° Înnorat

-3°/1° Înnorat

-5°/3° Înnorat

Î

CLUJ-NAPOCA

PUBLICITATE

  
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

e 

a 

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

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

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

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

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP

Cordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Bianca Preda
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba

Angelica Teocan – economie
Dan Porcuțan – sport
Raymond Füstös – social

Bianca Tămaș – social
Eliza Lucaciu, Denise Oțoiu – dtp
Mihaela Puiac, Alexandra Sofroni – dtp

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Oamenii mor pe capete 

în spitalele clujene din 

cauza infecţiilor nosocomi-

ale. Neatenţia cadrelor 

medicale, aparatura înve-

chită, dezinfectarea neco-

respunzătoare sunt doar 

câţiva factori care bagă 

în mormânt sute de persoa-

ne anual doar în Cluj. 

Din păcate, şansele ca cine-

va să plătească sunt mici. 

Aparţinătorii circulă ani 

de zile prin tribunale, însă 

vinovaţii scapă nepedepsiţi.

Monitorul de Cluj a primit 

două poveşti triste, ale unor 

oameni cărora le-au murit cei 

dragi cu zile, în spitalele din 

Cluj. Unii au fost trimişi aca-

să, altora li s-a spus că nici 

măcar nu trebuie internaţi, că 

nu au probleme grave. Însă 

aveau. Acei oameni au contac-

tat bacterii din spitale după ce 

s-a intervenit chirurgical, iar 

acum, doar membrii familiei 

au rămas să le spună poves-

tea, luptând cu un sistem co-

rupt, în speranţa că aceste si-

tuaţii nu se vor mai repeta.

Deşi bolnav, 
a fost externat

În urmă cu trei ani, Ale-

xandru Chiorean, la vârsta de 

53 de ani a fost implicat într-un 

accident rutier de unde a ie-

şit cu fractură de vertebre to-

racice. A fost transporat la Cli-

nica de Neurochirugie din 

Cluj, unde a suferit două in-

tervenţii chirurgicale. În ur-

ma primei intervenţii s-a for-

mat un hematom intracana-

lar, adică un cheag de sânge. 

Zece zile mai târziu, s-a con-

fi rmat o infecţie, care se ma-

nifesta prin scaune diareice.

Câteva zile mai târziu, sca-

unele diareice au reapărut, în-

să familia a primit informaţia 

că pacientul poate să înceapă 

procedurile de recuperare. L-au 

transferat la un spital din Zalău 

în ciuda insistenţelor familiei de 

a rămâne la Cluj, medicul mo-

tivând că: „nu mai pot să îl ţin, 

că îmi închide toată secţia”.

„O lună mai târziu a fost 

externat fără recomandare, 

pentru îngrijiri medicale la do-

miciliu, deşi era imobilizat la 

pat. Patru zile mai târziu, ta-

tăl meu a murit”, spune Ale-

xandra, încercând să îşi stă-

pânească lacrimile. Cu toate 

că au trecut trei ani, nu şi-a 

găsit alinarea.

În urma autopsiei, rezulta-

tul a fost sigur: moarte vio-

lentă, în urma unei operaţii 

care a fost completată cu dis-

cită septică, adică infecţie la 

nivelul oaselor. Raportul ne-

cropsiei evidenţiază prezenţa 

a două bacterii periculoase: E 

Coli şi Proteus.

Familia a depus plângeri la 

Colegiile medicilor din Cluj şi 

Sălaj. Colegiul medicilor Să-

laj a concluzionat că medicul 

care s-a ocupat de pacient în 

Zalău nu este culpabil. Rezul-

tatul a fost acelaşi: medicii nu 

au fost vinovaţi.

„S-a organizat comisia de 

malpraxis, raportul pe baza de 

neurochirugie concluzionând 

că tatăl meu a fost infectat în 

timpul intervenţiei chirurgica-

le, că nu trebuia externat şi 

transportat la Spitalul Jude-

ţean Sălaj, ci tratat în colabo-

rare cu medici infecţionişti. La 

fel ca şi medicii de la Clinica 

de neurochirurgie, nici medi-

cii din Zalău nu s-au sesizat 

şi nu au depistat erorile făcu-

te, ceea ce a dus la decesul ta-

tălui meu. Tatăl meu nu a fost 

nici salvat, nici tratat, nici vin-

decat. A decedat. Dorim ca 

doctorii să respecte jurămân-

tul pe care l-au semnat, să ve-

rifi ce şi să trateze corespunză-

tor pacienţii, pentru ca nici o 

familie, nici o soţie/soţ, părin-

te, copil, să nu treacă prin du-

rerea şi prin şocul de a-şi pier-

de pe cineva drag, din cauza 

oamenilor care ar trebui să sal-

veze vieţi şi nu să le ia”, măr-

turiseşte femeia.

A murit în urma unei 
operaţii la plămâni

Mama Gabrielei Vereş Pla-

ton a murit la două luni după 

ce a avut o operaţie laparosco-

pică la plămâni, fi indcă respi-

ra greu. Prima operaţie nu a re-

uşit, aşa că a fost reprograma-

tă la o a doua, timp în care s-a 

observat că avea şi alte proble-

me: o parte din stomac şi co-

lon îi erau urcate în cavitatea 

toracică. Cadrele medicale au 

vrut să rezolve problema fără 

să se consulte cu familia.

Femeia a fost transferată 

apoi la Chirurgie 1, tot fără 

ca familia să fi e anunţată.

„Am aflat că a fost trans-

ferată sunând să întrebăm 

care e starea ei. De la Chi-

rurgie 1 am aflat că atunci 

când a ajuns la ei mama 

avea septicemie la mai mul-

te organe şi era în stare cri-

tică. A ajuns la ei cu esofa-

gul, colonul şi stomacul fi-

surate. Au încercat diferite 

intervenţii, nimic nu a dat 

rezultate, iar starea mamei 

s-a înrăutăţit de la o zi la 

alta. Apoi au apărut infec-

ţiile nosocomiale care nu au 

putut fi eliminate nici cu ce-

le mai tari antibiotice”, po-

vesteşte Gabriela.

Într-un fi nal, după mult 

chin, pe data de 8 august 2017, 

femeia a murit. Membrii fa-

miliei au încercat să găseas-

că vinovatul, să fi e tras cine-

va la răspundere, însă fără ni-

ciun succes.

„Am sesizat şi Colegiul Me-

dicilor, poliţia, am făcut tot 

ce am ştiut pentru ca respon-

sabilii să fi e traşi la răspun-

dere. Avem răspunsul legistu-

lui, avem scrisoarea lui în ca-

re descrie toate infecţiile no-

socomiale pe care mama le-a 

luat din spital. Mama a mers 

pe picioarele ei la spital, era 

plină de energie, cât de cât 

sănătoasă, cu o viaţă norma-

lă. Toate astea au luat sfârşit 

din cauza sistemului sanitar 

românesc la care am contri-

buit o viaţă întreagă”, spune 

plină de revoltă

Victimele malpraxisului,
cifre goale în statistici!
Oamenii își plâng rudele moarte din cauza infecțiilor 
intraspitalicești și rămân cu întrebările

Oamenii mor pe capete în spitalele clujene din cauza infecţiilor nosocomiale

DAN DORIN TĂTARU | avocat

 „Șansele sunt moderate, nici mici, 
nici mari, pentru că totul depinde 
de experitza medico-legală. 
E foarte greu de demonstrat 
pentru că sistemul medico-legal 
protejează aceste situații și aceste 
infecții nu se raportează pentru că 
există sancțiuni. Eu, de exemplu, 
am dosar cu client depistat cu 
infecție în spital și nu a fost 
raportat la Direcția de Sănătate 
Publică. Nu se raportează pentru 

că Ministrul Sănătății trebuie să 
prezinte Parlamentului și opiniei 
publice situațiile de malpraxis din 
România. Or, niciunul din ultimii 
10 ministri nu a făcut o astfel de 
raportare. Și nici nu știu dacă s-a 
făcut vreodată. Atunci ce pretenții 
avem ca spitalele să raporteze 
infecțiile? În momentul în care ești 
victima unui malpraxis medical nu 
devii altceva decât o cifră într-o 
statistică și nimic mai mult“

CULPĂ MEDICALĂ

55
de dosare având ca obiect o posibilă culpă 
medicală se afl ă la unitățile din cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj
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După ce s-a lăudat că 

municipalitatea a primit 

înapoi strada Bună Ziua 

de la Guvern, a anunţat 

deblocarea proiectelor 

imobiliare şi demararea 

proiectului pentru lărgi-

rea străzii, viceprimarul 

Dan Tarcea spune că 

lucrurile s-au împotmo-

lit şi că proiectul de 

modernizare, care nu 

început încă, a acumulat 

deja întârzieri.

„Din nefericire, cu strada 

Bună Ziua suntem puţin blo-

caţi. Deja suntem în a 8-a săp-

tămână de când am trimis spre 

publicare anunţul de licitaţie 

pentru mutarea reţelelor. Fără 

această licitaţie nu putem să 

votăm indicatorii tehnico-eco-

nomici pentru studiul de feza-

bilitate. Termenul legal pe ca-

re îl are Agenţia Naţională pen-

tru Achiziţii Publice este de 9 

zile lucrătoare, dar uitaţi că de-

ja suntem în a noua săptămâ-

nă în care nu ne-au dat niciun 

răspuns. Ei au obligaţia să ne 

spună dacă resping dosarul şi 

ni-l trimit să îl refacem sau ne 

spun că dosarul este bun şi îl 

publicăm pentru a face licita-

ţia. Termenul de licitaţie ar tre-

bui să fi e de 30 de zile, discu-

tăm de o licitaţie mică pentru 

mutarea reţelelor, discutăm de 

400.000 de lei, deci nu este o 

valoare mare, dar totuşi ea are 

un blocaj, din nefericire. Avem 

două luni de întârziere din ca-

uza ANAP-ului că nu publică 

acest anunţ. Suntem pregătiţi, 

am identifi cat terenurile, sun-

tem aproape gata cu partea de 

evaluare, aşteptăm şi această 

licitaţie pentru că celelalte lu-

crări le vor face cei de la RA-

DP. Suntem aproape gata cu 

studiul de fezabilitate, doar tre-

buie introdusă suma de la lici-

taţie”, a spus viceprimarul Dan 

Tarcea la o emisiune la radio.

În luna septembrie, Tar-

cea declara că în primăvara 

anului viitor vor demara lu-

crările pentru lărgirea stră-

zii Bună Ziua. Anul trecut, 

municipalitatea dădea o lo-

vitură dezvoltatorilor imo-

biliari din zonă sistând eli-

berarea autorizaţiilor de con-

struire din cauza încărcării 

foarte mari a traficului.

Potrivit viceprimarului Dan 

Tarcea, după modernizare, stra-

da Bună Ziua ar urma să aibă 

3 benzi de circulaţie (2 dintre 

acestea cu sens de mers înspre 

Calea Turzii), pistă de bicicle-

te, 2 trotuare (lăţime trotuar 

2m, lăţime bandă carosabil 

3,25m, pistă biciclişti 2,25m).

Mai mult, pentru descon-

gestionarea trafi cului în zo-

nă, Primăria Cluj-Napoca mai 

are în vedere şi amenajarea 

a 2 sensuri giratorii: la inter-

secţia străzilor Bună Ziua-Mă-

ceşului-Trifoiului şi la inter-

secţia străzilor Calea Tur-

zii-Mihai Românul.

„Vom vedea dacă vor fi 

două benzi înspre Bună Zi-

ua şi una înspre strada Fa-

gului, va avea piste de bi-

ciclete, va avea trotuare, va 

fi o stradă ultramodernă. 

Pe un sens vor fi două benzi. 

Astăzi, cele două benzi sunt 

spre ieşire spre Calea Tur-

zii, aşa arată astăzi proiec-

tul. Acest proiect a fost în 

dezbatere publică. Am con-

siderat că dacă discutăm de 

o stradă nouă şi vrem să în-

curajăm mersul pe bicicle-

tă şi folosirea de mijloace 

alternative sunt necesar să 

implementăm şi benzile de 

biciclete. Aşa a reieşit şi din 

dezbaterile publice într-o 

manieră covârşitoare cu pis-

te de biciclete. Nu trebuie 

să ne gândim astăzi că pis-

tele de biciclete nu au con-

tinuitate. Dacă nu începem 

astăzi niciodată nu vor avea 

continuitate. Trebuie conti-

nuat acest proces pentru bi-

ciclişti”, a mai spus Tarcea.

“Ne dorim să facem le-

gătura şi cu cartierul Bor-

hanci. Situaţia de pe stra-

da Fagului este puţin dife-

rită faţă de Bună Ziua, avem 

un profil de 16 metri şi din 

nefericire sunt câteva con-

strucţii care vor fi afecta-

te de această lărgire. Aco-

lo trebuie să expropriem şi 

clădiri. Suntem în faza de 

studiu, vrem să terminăm 

Bună Ziua. Strada Bună Zi-

ua la intersecţie cu strada 

Trifoiului şi Măceşului es-

te un tronson foarte impor-

tant şi aglomerat”, a con-

tinuat viceprimarul.

Municipalitatea s-a grăbit cu promisiunile. 
Modernizarea străzii Bună Ziua s-a împotmolit
Anunţat cu surle şi trâmbiţe de municipalitatea clujeană , proiectul de modernizare a străzii Bună Ziua 
acumulează deja luni de întârziere şi nici măcar nu a început.

Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, după modernizare, strada Bună Ziua ar urma să aibă 3 benzi de circulaţie, pistă de biciclete, 2 trotuare

DAN TARCEA | viceprimarul municipiului Cluj-Napoca

 „În 3 septembrie a fost demarată o licitație 
pentru mutarea rețelelor. Avem termen 
ca până la sfârșitul lunii octombrie 
să aprobăm studiul de fezabilitate 
în Consiliul Local, acolo trebuie să avem 
şi valoarea exproprierilor. 
Discutăm de aproximativ 60 de parcele care 
vor trebuia expropriate şi sper ca în şedinţa 

din luna octombrie să aprobăm indicatorii 
tehnico-economici după care intrăm în linie 
dreaptă şi trecem la partea de proiectare. 
După care vom putea trece la construcţii. 
Dacă lucrurile merg aşa cum le-am 
programat, anul viitor în primăvară 
vom putea începe lucrările la lărgirea străzii 
Bună Ziua“ (septembrie 2018)

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Un obiectiv vechi de 

câţiva ani, cel de a 

moderniza şi reamenaja 

zona Cetăţuii, a intrat 

din nou în atenţia publi-

că. Dezbaterea organiza-

tă joia trecută la Cazino 

pe această temă a strâns 

idei interesante, însă 

punerea lor în practică 

pare un vis îndepărtat 

pentru cetăţenii urbei.

Printre subiectele discu-

tate s-a numărat şi amena-

jarea unui teatru de vară în 

„groapa” de pe Cetăţuie, o 

idee mai veche a Primăriei, 

însă nematerializată până 

în prezent. Principalul mo-

tiv părea a fi starea juridi-

că a terenurilor, însă s-a des-

coperit că Primăria Cluj-Na-

poca deţine peste 10.000 mp 

de teren în zona respectivă.

Arhitectul Mihai Racu a 

subliniat că zona de circa 

un hectar din apropierea 

Turnului Paraşutiştilor, ac-

tualmente parc de agrement 

pentru câini, este în vizo-

rul autorităţilor pentru ame-

najarea acestui teatru de 

vară. Tot el a propus şi re-

amenajarea bustului statu-

ii împărătesei Elisabeta, ca-

re în acest moment se află 

în colecţia Muzeului de Ar-

tă din Cluj-Napoca, în timp 

ce soclul de pe versantul 

Cetăţuii este în ruine, mâz-

gălit cu graffiti.

În schimb, Dan Clinci, 

preşedintele Asociaţiei Ur-

bannect, a adus în discuţie 

crucea dedicată „Eroilor Nea-

mului”, montată pe vremea 

fostului primar Gheorghe 

Funar. Monumentul original 

a fost îndepărtat de comu-

nişti în anii '50, cel actual 

fiind considerat inadecvat 

din punct de vedere estetic.

Numărul mare al clujeni-

lor care au fost prezenţi la 

eveniment semnalează inte-

resul acestora faţă de zona 

Cetăţuii, una care se „scal-

dă” în bălării şi are puţine 

căi de acces în acest mo-

ment. De altfel, un tânăr cu 

dizabilităţi a propus monta-

rea unor rampe de acces pe 

scările principale pentru per-

soanele în scaun cu rotile. 

S-au mai propus, printre al-

tele, refacerea unor plăcuţe 

în limbajul Braille pentru a 

ajuta persoanele nevăzătoa-

re, demontarea gardului din 

jurul Turnului Paraşutiştilor 

pentru a lărgi spaţiul verde, 

dar şi amenajarea unor lo-

curi de parcare pe strada 

Drăgălina pentru a minima-

liza traficul auto de pe 

Cetăţuie. De asemenea, s-a 

sugerat ca o mare parte a 

eventualelor investiţii în zo-

nă să fie dedicate săpături-

lor arheologice, obiectele is-

torice scoase la iveală fiind 

ulterior expuse.

Proiectul pentru amena-

jarea Cetăţuii stagnează de 

ani buni. Singurele măsuri, 

în vederea reabilitării celui 

mai important şi vizitat 

obiectiv din oraş, au fost fă-

cute acum cinci ani şi s-au 

rezumat doar la moderniza-

rea scărilor de pe aleea prin-

cipală, care odată cu trece-

rea timpului s-au distrus.

Ce facem cu Cetăţuia? Crucea lui Funar 
înlocuită cu statuia împărătesei Sissi
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ARS OPINIÆ

Când ficțiunea devine realitate

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Într-o lume care dă tot mai 
mult în fierbere și căutare tul-
bure, îți vine să deplângi lipsa 
de identitate a țării tale, care 
se pregătește încă o dată să 
rămână pe dinafara istoriei 
din vina ei. Profitând de ci-
cluri ale evoluției omenești 
(mai mult sau mai puțin 
firești), de crize economice și 
politice, de slăbiciuni ale sis-
temelor și ale oamenilor și simțind aerul schimbării (sau mi-
asme revoluționare unii), toți vor câte ceva ÎN PLUS. Doar 
noi, țara noastră, conducătorii noștri, nu putem și nu vrem 
nimic sau ne facem că nu vedem ce se întâmplă în jurul nos-
tru. Ne lăsăm în voia sorții și a umorilor unor conducători 
vremelnici, lipsiți de vrednicie, ticăloșiți.
Lucrurile acestea sunt tot mai evidente și nu doar pentru vizio-
nari politici, fi losofi , strategi sau consultanți etc., ci și pentru 
oamenii de rând, nu îndeajuns de mirați câteodată pentru ce-
ea ce văd, aud, înțeleg și nu le vine să creadă. Semnele vremii 
sunt destul de clare și nu avem noi aici nici destule cuvinte, 
nici destulă pricepere pentru a le spune și desluși pe toate. 
Dar chiar și așa, privind într-o doară, de aproape către departe 
(sau invers), nu ne pot scăpa niște evidențe. 
Bunăoară, de ce nu e clar că America (cea mai profundă 
democrație a lumii) a scăpat „hățurile” (pe urma conducătoru-
lui său - D. Trump), că nu mai vrea „reguli mondiale” și nici să 
fi e gardianul global al democrației, preferând „scurtătura” 
abuzului și a lipsei de control și echilibru și dând cel  mai prost 
exemplu posibil. Marea Britanie (cea mai veche democrație 
modernă) a dat pe nesimțite în „Brexit”, o boală lungă și grea 
care, deocamdată, nu aduce mai multă putere, ci mai multă 
confuzie și dezbinare, rămânând neconvingătoare, atât în inte-
rior, cât și afară. Sau Germania post-Merkel, pentru care fi e UE 
e o haină prea mică (de nu mai încape în ea), fi e lumea e o 
haină prea mare (de n-o poate îmbrăca). La această scară, 
Italia mai pare a trăi nostalgii fasciste, în lipsă de putere (eco-
nomică reală) și de alternativă viabilă. Singurele impulsuri 
„normale” vin din Franța lui Macron, dar care e privit ca un 
adolescent căruia i-au ieșit coșurile democrației pe față, 
așteptând să-i treacă. Ca să n-o lungesc prea tare, mai aproape 
de noi, Ungaria nu-și ascunde nemulțumirile și frustrările teri-
toriale (simțind că acum se poate), iar Polonia se vrea o țară 
mai puternică decât e și mai recunoscută decât a fost vreodată, 
apăsând pe pedala abuzului de putere și a forțării lucrurilor. 

Și conducătorii țării noastre au simțit că „se poate” (și au și 
spus-o). Ce-au înțeles ei prin asta: 
  nu că România, ca țară de mărime media și afl ată într-o zo-

nă expusă, trebuie să fi e atentă și precaută în politicile ei, în 
acest nou context internațional tulbure, alunecos, instabil și 
periculos, de-a dreptul

  nu că trebuie să-și întărească politica de alianțe și să-și con-
solideze înțelegerile cu prietenii siguri, solizi și serioși pe ca-
re-i are (sau ar trebui să-i aibă)

  nu că trebuie să fi e și să rămână în acele situații și conexiuni 
economice care-i aduc dezvoltare, profi t și prosperitate 

 nu că e nevoie de liniște internă și consens național măcar 
pentru câteva chestiuni esențiale, cum ar fi  securitatea 
națională, bunăstarea și unitatea națiunii. 

Nici vorbă de așa ceva, nici nu le-a trecut prin cap. În schimb, 
pradă unei cecități (trans)istorice, lăcomiei congenere și 
absenței oricărei urme de patriotism, conducătorii noștri au 
înțeles că:

  a sosit vremea izbăvirii personale, a descătușării de jugul 
restricțiilor și opreliștilor de tot felul puse în calea lor, a celor 
afl ați momentan la putere

 puterea (iliberală) abuzului este la modă și că nu trebuie 
pierdut momentul, ci exploatat și valorifi cat la maximum
 instrumentele democratice, numite stat de drept, libertăți 

democratice, alegeri, Parlament, instituții etc., nu sunt decât 
niște „scule” de uz personal, folosite după dorință pentru do-
bândirea puterii și conservarea privilegiilor
  legile sunt apanajul celor de la putere și pot fi  folosite, după 

împrejurări, în scop personal: de pildă, pentru a scăpa de 
pușcărie, dacă ai săvârșit deja o faptă reprobabilă, sau pen-
tru a nu intra la pușcărie, dacă te pregătești s-o săvârșești

 poți face orice dacă nu e nimeni să te poată opri: nici din in-
terior (invocând democrația reprezentativă – prin alegeri), 
nici din exterior (invocând suveranitatea statală). 

Finalul unei asemenea stări de fapt, la nivel mondial, ar putea 
fi  războiul și nu puțini sunt cei care îl prevăd ca inevitabil pen-
tru un viitor nu foarte îndepărtat. Ce catastrofă națională e 
previzibilă cu România acestei specii de conducători parcă nu 
ne vine să ne gândim. 
Providența a fost de partea noastră acum o sută de ani și ar 
trebui să sărbătorim cu recunoștință și înțelepciune centena-
rul întregirii. Iar dacă nu putem sau nu suntem în stare să 
vrem și noi ceva ÎN PLUS, atunci să încercăm să prețuim și să 
păstrăm ce avem.

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

Preşedintele PMP, deputa-

tul Eugen Tomac, a atacat 

dur, vineri, într-o confe-

rinţă de presă susţinută 

la Cluj-Napoca, actuala 

guvernare. PMP 

Urmăreşte crearea unei 

majorităţi parlamentare 

care să voteze demiterea 

Guvernului Dăncilă.

„Mi se pare că trăim într-o 

ţară în care cei care decid pur 

şi simplu merg pe contrasens 

şi nu au nimic în comun cu 

priorităţile României, cu res-

ponsabilitatea actului de gu-

vernare, cu statutul pe care îl 

are ţara noastră în Europa. 

Aud în ultimele 48 de ore dis-

cutându-se tot mai mult în 

spaţiul public despre un 

RO-Exit. Cât nu este târziu 

trebuie să acţionăm pentru a 

înlătura această guvernare to-

xică şi sper să reuşim în pe-

rioada următoare să depunem 

o moţiune de cenzură, care 

să aibă succes, pentru că e şi 

spre binele PSD să scape de 

doamna Dăncilă şi Dragnea, 

care duc România cu viteza 

luminii spre prăpastie”, a spus 

Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, ţara es-

te „confi scată” de un con-

damnat penal.

„Avem o ţară confi scată de 

un om condamnat, care, pen-

tru a-şi salva pielea, este în 

stare de orice. La ora actua-

lă, pentru noi reprezintă o pri-

oritate să reuşim să mobili-

zăm o majoritate parlamen-

tară care să voteze pentru tri-

miterea acasă a Guvernului 

Dăncilă”, a menţionat Tomac. 

PMP a avut, vineri, la Cluj, o 

întâlnire a liderilor formaţiu-

nii politice, din regiunea de 

nord-vest a ţării.

Eugen Tomac: „Avem o ţară confiscată 
de un om condamnat”

Horia Nasra l-a numit pe 

Alin Tişe “impotent admi-

nistrativ şi incapabil” să 

gestioneze proiectul regio-

nal de dezvoltare a infras-

tructurii de apă, lăsând fără 

apă zeci de localităţi. “Când 

nu poţi gestiona la termen 

şi corect reabilitarea dru-

murilor judeţene, cum este 

cazul celui care tranzitează 

Ceanu Mare, atunci îţi 

asumi unilateral proiectele 

altora”, spune preşedintele 

PSD Cluj.

„Cultul personalităţii, gran-

domania şi forma fără fond sunt 

caracteristici care-l defi nesc pe 

preşedintele zero realizări. Din 

ultimul comunicat de presă sem-

nat de preşedintele zero reali-

zări afl ăm că «Două noi locali-

tăţi clujene vor fi  alimentate cu 

apă din sistemul public centra-

lizat al judeţului». Practic îşi asu-

mă proiectele, unilateral, fără să 

amintească un cuvânt de mun-

ca celor din primăriile Chinteni 

şi Ceanu Mare, de cele două 

doamne primar responsabile de 

altfel pentru investiţii! La Cea-

nu Mare, Tişe se laudă cu o in-

vestiţie 100% din bugetul loca-

lităţii, nu al Consiliului Jude-

ţean, iar în cazul comunei 

Chinteni a omis să informeze 

că localitatea a suportat contra-

valoarea avizelor necesare au-

torizării construcţiei şi a mate-

rialelor de construcţie”, a decla-

rat deputatul Horia Nasra, pre-

şedintele PSD Cluj.

Liliana Moldovan, prima-

rul comunei Ceanu Mare: „În 

urma articolului apărut refe-

ritor la introducerea apei în 

satul Valea lui Cati doresc să 

salut atenţia cu care Alin Ti-

şe se apleacă asupra docu-

mentaţiilor pe care noi, pri-

marii, le depunem la CJ în 

vederea obţinerii autorizaţii-

lor necesare pentru demara-

rea investiţiilor la nivel local. 

În ceea ce priveşte introduce-

rea apei în satul Valea lui Cati 

doresc să reamintesc faptul 

că această investiţie în valoa-

re de 499051,49 lei (cu tot cu 

TVA), în prezent în derulare, 

se realizează în procent de 

100 % de la bugetul local. Ar 

fi  îmbucurător să primim şi 

sprijin fi nanciar din partea CJ 

Cluj, întrucât la nivelul co-

munei noastre lipsa apei es-

te o mare problemă cu care 

ne confruntăm de ani de zi-

le. Nevoile acestei comune 

sunt multe dar eu consider a-

pa o prioritate, nu pentru fap-

tul că m-ar obliga U.E. sau 

nu mai ştiu cine, ci pentru 

faptul că apa după cum ştim 

bine nu este un lux ci o ne-

cesitate vitală”.

Lucia Suciu, primarul co-

munei Chinteni, spune că ali-

mentarea cu apă potabilă a lo-

calităţii Săliştea Veche, comu-

na Chinteni, “reprezintă un 

proiect care se realizează ca 

urmare a unui parteneriat în-

tre comuna Chinteni şi Com-

pania de Apă Someş SA”.

“În cadrul acestui partene-

riat, Compania de Apă Someş 

SA a elaborat proiectul tehnic 

aferent investiţiei şi va execu-

ta lucrările, iar comuna Chinteni 

a suportat contravaloarea avi-

zelor necesare autorizării con-

strucţiei şi a materialelor de 

construcţie. Este un proiect de-

marat în urmă cu doi ani, ca-

re a presupus un efort susţinut 

al ambelor părţi implicate. Va-

loarea totală a proiectului este 

de 1.724.037,85 lei (inclusiv 

TVA), iar pentru acoperirea cos-

turilor care revin comunei 

Chinteni am contractat un cre-

dit bancar”, spune Suciu.

PSD: „Bărbatul politic” Tișe 
a furat munca unor primărițe
Preşedintele PSD Cluj Horia Nasra îl acuză pe Alin Tişe, preşedintele 
Consiliului Judeţean, că şi-a asumat proiectele a două primăriţe 
din judeţ în ceea ce priveşte alimentarea cu apă în două comune. 

Horia Nasra l-a numit pe Alin Tişe “impotent administrativ şi incapabil” 
să gestioneze proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă

Într-un comunicat de presă 
cu titlul “Două noi 
localități clujene vor fi  ali-
mentate cu apă din siste-
mul public centralizat al 
județului”, președintele 
Consiliului Județean Cluj, 
Alin Tișe susține că a sem-
nat autorizațiile de con-
struire în vederea execută-
rii lucrărilor de alimentare 
cu apă a două noi 
localități clujene, respectiv 
Valea lui Cati din comuna 
Ceanu Mare și Săliștea 
Veche, comuna Chinteni.  

„Am semnat în regim de 
urgență aceste documentații 
tehnico-urbanistice, astfel 
încât lucrările propriu-zise 
de execuție să demareze în 
cel mai scurt timp posibil, 
atunci când și vremea o va 
permite. Chiar dacă județul 
Cluj se situează pe unul din 
primele locuri la nivel 
național în ceea ce privește 
procentul locuitorilor ce au 
acces la apă potabilă, acest 
lucru nu ne mulțumește, 
obiectivul nostru fi ind ca în 
cel mai scurt timp procentul 
respectiv să se apropie de 
100%. În prezent, cele două 
localități clujene nu dispun 
de un sistem centralizat de 
alimentare cu apă. 
Gospodăriile, societățile co-
merciale și obiectivele socio-
culturale sunt alimentate 
din surse locale, improviza-
te, sau din fântâni individu-
ale săpate la mare adânci-
me, apa astfel consumată 
neîndeplinind cerințele mi-
nimale de potabilitate. De 
asemenea, apa preluată în 
acest mod nu este verifi cată 
din punct de vedere sanitar, 
aspect ce poate periclita să-
nătatea populației. În plus, 
în perioadele secetoase, a-
pa captată nu satisface nor-
ma minimă de consum pen-
tru fi ecare persoană în par-
te”, a declarat Alin Tișe, po-
trivit documentului citat.

Cum s-a lăudat Tișe 
cu munca altora
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Leul s-a depreciat uşor faţă 

de euro, într-o zi explozivă 

din punct de vedere politic la 

nivelul PSD, unde se hotăra 

soarta mai multor miniştrii 

sau lideri ai partidului.

Cursul euro a crescut de la 

4,6639 la 4,6650 lei, într-o şedin-

ţă în care tranzacţiile s-au reali-

zat în culoarul 4,664 – 4,668 lei 

iar cotaţia de la ora 14:00 se pla-

sa în jurul valorii de 4,666 lei.

Media dolarului american a 

scăzut de la 4,1179 la 4,0855 lei, 

în timp ce cotaţiile fl uctuau în-

tre 4,082 şi 4,136 lei.

Moneda elveţiană se tran-

zacţiona pe pieţele internaţio-

nale între 1,138 şi 1,142 franci/

euro, iar cursul ei a urcat de la 

4,0856 la 4,0980 lei.

BNR nu a mai injectat lichi-

ditate în piaţa monetară după 

ce în precedentele trei săptă-

mâni au fost realizate trei ope-

raţiuni de tip repo, sumele in-

trate în sistem ridicându-se la 

un total de 34 miliarde de lei. 

De altfel, guvernatorul Mugur 

Isărescu a declarat recent că in-

tervenţiile ar urma să devină 

mai rare, pentru a disciplina u-

nele dintre băncile comerciale.

În aceste condiţii indicii RO-

BOR au înregistrat uşoare creş-

teri, valoarea lor continuând să 

pună probleme mari celor au 

contractat credite.

Indicele la trei luni, utilizat 

la calcularea dobânzilor la ma-

joritatea creditelor în lei, a cres-

cut de la 3,22 la 3,23%, iar cel 

la şase luni, folosit la calcula-

rea ratelor la creditele ipoteca-

re, a stagnat la 3,44%

Indicele ROBOR la nouă 

luni, calculat în funcţie de ra-

ta dobânzii plătită la creditele 

atrase de către băncile comer-

ciale de la alte bănci, şi cel la 

12 luni au crescut, la rândul 

lor, de la 3,52 la 3,53%, re-

spectiv de la 3,59 la 3,60%.

Monedele din regiune pier-

deau, la rândul lor, teren fa-

ţă de euro. Cea poloneză se 

deprecia la 4,312 – 4,331 zloţi 

iar cea maghiară stagna la 

321,3 – 321,8 forinţi.

Perechea euro/dolar se 

aprecia la 1,1394 – 1,1434 do-

lari, ca o consecinţă momen-

tană a nemulţumirii afi şate de 

investitori după ce ofi cialiai 

Rezervei Federale americane 

au lăsat de înţeles că este po-

sibil ca majorarea dobânzii de 

politică monetară prognozată 

pentru decembrie să fi e „să-

rită” din cauza încetinirii eco-

nomiei mondiale.

Bitcoin a început săptămâ-

na negativ, atingând un minim 

al ultimelor 13 luni de 5.173,23 

dolari, după apariţia unor te-

meri că această criptomonedă 

se va scinda, după ce în urmă 

cu circa un an valoarea ei se 

apropia de 20.000 de dolari.

Indicele compozit al bitcoin 

calculat de Bloomberg se plasa 

la jumătatea zilei în jurul valorii 

de 5.210 dolari, faţă de 6.350 do-

lari, în urmă cu o săptămână.

Sunt folosite date şi informa-

ţii disponibile până la ora 14:00

O nouă zi de apreciere 
pentru euro

Consiliul Concurenţei a 

autorizat tranzacţia prin 

care Chimcomplex SA preia 

unele active de la Oltchim 

SA. Chimcomplex SA face 

parte din grupul industrial 

român Serviciile 

Comerciale Române, con-

trolat de Ştefan Vuza, şi 

activează exclusiv în dome-

niul fabricării de produse 

chimice.

Tranzacţia are o valoare de 

127 mil. euro, potrivit unei no-

tifi cări făcute de Chimcomplex 

în momentul achiziţiei.

Combinatul Oltchim SA, im-

portant producător din indus-

tria chimică românească, a in-

trat în procedura de insolvenţă 

în ianuarie 2013, fi ind adminis-

trat de un consorţiu de admi-

nistratori judiciari.

Activele achiziţionate de 

Chimcomplex SA reprezintă te-

renuri şi clădiri (atât fi nalizate, 

cât şi investiţii în curs de exe-

cuţie), drepturi de proprietate 

intelectuală, precum şi alte bu-

nuri mobile reprezentând, în 

principal, utilaje, echipamente, 

tehnologii şi alte bunuri similar 

utilizate, în prezent, de Oltchim 

în procesele de producţie.

Aceste active pot fi  folosite 

la fabricarea diferitor produse 

chimice, precum şi la activităţi 

conexe acestora (producţia, fur-

nizarea şi distribuţia de utilităţi 

şi materii prime, transport prin 

vagoane de cale ferată etc.).

Consiliul Concurenţei a anun-

ţat, în august, că analizează tran-

zacţia prin care Chimcomplex 

SA preia o parte din activele 

Oltchim SA.

Chimcomplex face parte din 

grupul industrial român SCR, 

controlat de Ştefan Vuza, şi ac-

tivează exclusiv în domeniul fa-

bricării de produse chimice.

Combinatul Oltchim, impor-

tant producător din industria chi-

mică, a intrat în procedura de 

insolvenţă în ianuarie 2013, fi -

ind administrată de un consor-

ţiu de administratori judiciari. 

Procedura de privatizare a fost 

fi nalizată anul trecut, iar princi-

palele active au fost adjudecate 

de Chimcomplex, pentru suma 

de 127 de milioane de euro.

Activele achiziţionate de 

Chimcomplex reprezintă te-

renuri şi clădiri (atât fi nali-

zate, cât şi investiţii în curs 

de execuţie), drepturi de pro-

prietate intelectuală, precum 

şi alte bunuri mobile repre-

zentând, în principal, utila-

je, echipamente, tehnologii 

şi alte bunuri similare.

Activele pot fi  folosite la fa-

bricarea a diferite produse chi-

mice, precum şi la activităţi co-

nexe acestora (producţia, furni-

zarea şi distribuţia de utilităţi şi 

materii prime, transport prin va-

goane de cale ferată).

În iulie, Comisia Europea-

nă şi-a dat acordul prelimi-

nar pentru preluarea Oltchim 

de către Chimcomplex.

Decizia de autorizare a 

concentrării economice va 

fi publicată pe site-ul Con-

siliului Concurenţei după 

eliminarea informaţiilor cu 

caracter confidenţial.

Vânzarea activelor Oltchim 

se apropie de fi nal, cumpărăto-

rul urmând să plătească preţul 

stabilit prin contract în termen 

de 20 de zile lucrătoare, respec-

tiv până la 17 decembrie, a pre-

cizat Ministerul Economiei.

Vuza trebuie să facă rost 

de 127 de milioane de euro, 

plus taxa pe valoarea adăuga-

tă, pentru a achita activele 

combinatului Oltchim pe ca-

re s-a angajat să le preia.

Cele nouă pachete de active 

scoase la vânzare de combina-

tul chimic vâlcean au fost fabri-

ca de sodă, fabrica de oxoalco-

oli, fabrica de polioli, serviciile 

din perimetru, 1.000 de vagoa-

ne, procesarea PVC, petrochi-

mia/PVC, rafi năria Bradu, fa-

brica de anhidridă ftalică. Stra-

tegia de privatizare a Oltchim 

presupunea obţinerea unui preţ 

cât mai mare pentru creditori.

Vuza a scos la vânzare clă-

diri, terenuri şi alte bunuri ale 

mai multor fi rme ale sale din 

SCR, în valoare de 50 de mili-

oane de euro, ca să facă rost de 

bani. SCR cuprinde 19 fi rme, 

cele mai importante fiind 

Chimcomplex Borzeşti, Uzuc 

Ploieşti, Sinterom Cluj, Caromet 

Caransebeş, Someş Dej. Strate-

gia declarată a lui Vuza era de 

crea o suprastructură a chimiei 

româneşti: combinatele din SCR 

alături de Oltchim.

Omul de afaceri Ştefan Vu-

za este cotat în Top 300 Capital 

cei mai bogaţi români drept clu-

jeanul cu cea mai mare avere, 

de 138 de milioane de euro.

Ștefan Vuza, undă verde 
să preia o parte din Oltchim
Consiliul Concurenţei a aprobat preluarea unor active ale Oltchim 
de către Chimcomplex SA, controlat de cel mai bogat clujean, Stefan Vuza

Omul de afaceri Ştefan Vuza este cotat în Top 300 Capital cei mai bogaţi români

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj-Napoca 

va inaugura în decembrie 

noi porţi de îmbarcare situ-

ate la terminalul de plecări. 

Aceste noi porţi vor ajuta la 

descongestionarea trafi cu-

lui de pasageri.

Aeroportul Cluj şi-a reorga-

nizat activitatea în terminalul 

de plecări la etaj, având nevoie 

de spaţii suplimentare pentru 

că în anumite ore de vârf spa-

ţiile de aşteptare sunt insufi ci-

ente. Aeroportul a fi nalizat lici-

taţia pentru a recompartimenta 

etajul de la terminal plecări, aşa 

încât numărul de spaţii de aş-

teptare se vor dubla.

Directorul Aeroportului In-

ternaţional Cluj, David Ciceo, 

a declarat că luna viitoare vor 

fi  inaugurate două porţi la 

etaj, în zona terminalului de 

plecări, care fac parte dintr-un 

plan strategic pentru dezvol-

tarea infrastructurii şi pentru 

dezvoltarea trafi cului.

„Terminăm anul cu o uşoa-

ră creştere a trafi cului aerian. 

S-au reluat zborurile şi pe ae-

roportul din Târgu Mureş. Noi 

am avut înainte o creştere mai 

importantă din cauză că aero-

portul din Târgu Mureş a fost 

închis. Avem şi o competiţie 

foarte mare, dar avem şi o 

uşoară creştere. Anul următor 

sperăm să începem construi-

rea unei căi noi de rulare, es-

timată la aproximativ 60 de 

milioane de lei. De asemenea, 

avem proiecte şi studii pentru 

a ajunge la 7 milioane de pa-

sageri. Avem o dezvoltare foar-

te importantă. În curând o să 

inaugurăm noi spaţii pentru 

pasageri la etaj”, a spus Ciceo.

Inaugurarea noilor spaţii va 

avea loc în 11 decembrie. Trafi cul 

de pe Aeroportul Internaţional Cluj, 

la fi nalul anului 2018, se apropie 

de 3 milioane de pasageri.

Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj urmăreşte 

atingerea unui trafi c de 7 mili-

oane de pasageri în anul 2030, 

ţintă care presupune derularea 

unor investiţii estimate la aproa-

pe 900 de milioane de lei, prin-

tre care un nou terminal de pa-

sageri şi unul de Cargo.

În proiectul de dezvoltare 

a Aeroportului Internaţional 

Avram Iancu Cluj în perioada 

2017-2030 se estimează un tra-

fi c aerian de 7,2 milioane de 

pasageri în anul 2030 şi mai 

multe obiective care urmea-

ză să fi e construite.

„Planul de dezvoltare al Ae-

roportului Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj pentru a atinge 7 

milioane de pasageri până în 

anul 2030 prevede demararea 

proiectului intermodal, extinde-

rea pistei la 3.500 de metri, ex-

tinderea unei platforme de sta-

ţionare, construirea unei căi de 

rulare paralelă cu pista, constru-

irea unui terminal nou de pasa-

geri cu 25 de porţi de îmbarca-

re, un terminal Cargo pentru 

transport marfă, cu o capacita-

te de 50 de tone. Noul terminal 

de pasageri ar putea fi  fi nalizat 

în termen de 4 ani”, spunea, 

anul trecut, Ciceo.

Modificări la terminalele aeroportului Cluj. 
Spaţiile de aşteptare se vor dubla.

PIAŢA VALUTARĂ
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Miercuri, 21 noiembrie, 

de la ora 19, la Muzeul 

Mitropoliei Clujului, în 

prezenţa Înaltului 

Andrei Arhiepiscop şi 

Mitropolit, va avea loc 

lansarea cărţii intitulată 

„Personalităţi ale 

Centenarului Marii Uniri 

din 1918 în cimitirele 

clujene”, a autorilor 

Ioan Ciorca şi Vasile 

Lechinţan.

Benefi ciind de un cuvânt de 

binecuvântare din partea Înal-

tului Andrei Arhiepiscop şi Mi-

tropolit, lucrarea cuprinde per-

sonalităţi ale Centenarului Uni-

rii, care îţi petrec eternitatea în 

cimitirele clujene. Pentru reali-

zarea ei, au fost cercetate – pe 

lângă Cimitirul Central din 

Cluj-Napoca –, necropola Mi-

tropoliei, cimitirul Crişan, cimi-

tirul militar Gheorgheni, cimiti-

rele din Mănaştur (cimitirul Pa-

rohial, cimitirul Primăriei, pre-

cum şi cimitirele private), cimi-

tirul bisericii „Calvaria”, cimiti-

rul Pomet, cimitirul Cordoş, ci-

mitirul Bisericii Ortodoxe „din 

deal”, cele două cimitire din So-

meşeni, cimitirul din Feleacu, 

precum şi cele patru cimitire 

evreieşti din oraş.

Evenimentul se desfăşoară 

în cadrul manifestărilor dedica-

te Centenarului Marii Uniri, or-

ganizate de Mitropolia Clujului.

Personalităţi ale Centenarului 
îngropate în cimitirele din Cluj-Napoca

Sărbătorile de iarnă se 

apropie, deja se aprind 

luminiţele în târgurile 

de Crăciun, iar echipa 

InfoTrafic – Radioul de 

pe strada ta! pregăteşte 

tombola care a devenit 

deja tradiţională şi este 

foarte aşteptată de 

ascultătorii clujeni.

Anul acesta, însă, lu-

crurile se vor petrece pu-

ţin altfel, pentru că tom-

bola se va înscrie în cam-

pania ”De Crăciun suntem 

mai buni, împreună” şi va 

împleti bucuria de a primi 

cadouri cu cea de a dărui. 

Este vorba despre o tom-

bolă caritabilă, în care fi-

ecare participant va ”cum-

păra”, printr-o donaţie, un 

bilet virtual. Fiecare bilet 

la tombola InfoTrafic va 

costa 20 de lei, iar o per-

soană poate cumpăra mai 

multe, pentru mai multe 

şanse de câştig, respectiv 

pentru mai multe cadouri 

– căci va exista o tragere 

la sorţi pentru fiecare ca-

dou. De fapt, participanţii 

vor face direct donaţii, în 

contul Asociaţiei Christi-

ana, iar fondurile strânse 

astfel se vor transforma în 

burse şcolare pentru două 

fete care şi-au pierdut ta-

tăl în această vară.

Delia şi Camelia Bud 

sunt două surori din Baia 

Sprie, Maramureş, cu vâr-

sta de 12, respectiv 16 ani. 

Până nu demult erau două 

fete obişnuite, dar destinul 

şi boala le-a transformat în 

două surori orfane de ta-

tă. În numai câteva săptă-

mâni, în vara acestui an, 

tatăl s-a stins, iar mama şi 

cele două fiice au rămas 

singure, fără reperul şi spri-

jinul pe care numai tatăl şi 

soţul le pot oferi.

Echipa InfoTrafic s-a im-

plicat în cazul familiei Bud, 

dorind să construiască o co-

munitate în jurul acesteia, 

să le arate fetelor că nu sunt 

singure pe lume şi că mai 

există speranţă, în oamenii 

de lângă ele.

Nu este vorba despre o 

acţiune de Crăciun, un act 

caritabil în prag de sărbă-

tori, atunci când toată lu-

mea doreşte să se implice 

în astfel de acţiuni, ci des-

pre sprijin pe termen lung, 

despre ajutor lunar, con-

stant, până când fiecare din-

tre fete va absolvi liceul. 

Mai exact, această acţiune 

se va concretiza într-o bur-

să lunară în valoare de 200 

de lei, pentru fiecare din-

tre surori, pe parcursul ani-

lor de şcoală.

Tombola InfoTrafic se va 

desfăşura în perioada 26 no-

iembrie – 14 decembrie, iar 

câştigătorii vor fi anunţaţi 

în 14 decembrie.

La tombola InfoTrafic ”De 

Crăciun suntem mai buni, 

împreună” vor participa doar 

persoanele fizice care do-

nează pentru Bursa de Edu-

caţie InfoTrafic, în contul 

Asociaţiei Christiana, pen-

tru surorile Bud.

Fiecare participant va 

achiziţiona minimum un bi-

let virtual la Tombola de 

Crăciun, în valoare de 20 de 

lei. Fiecare bilet achiziţio-

nat va intra în concurs.

Câştigătorii premiilor vor 

fi aleşi prin tragere la sorţi, 

în data de 14 decembrie.

Fondurile strânse în ur-

ma donaţiilor sunt gesti-

onate de Asociaţia Chris-

tiana, care le oferă suro-

rilor Delia şi Camelia Bud 

o bursă lunară în valoare 

de 400 de lei, până la ter-

minarea şcolii.

Infotrafic organizează tombolă caritabilă: 
„De Crăciun suntem mai buni, împreună”

Un bust al regelui daci-

lor, Decebal, realizat de 

sculptorul Ioan Bolocan, 

a fost dezvelit, luni, în 

prezenţa unor oficiali-

tăţi locale, în Aeroportul 

Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj.

„Este un moment deose-

bit de important, pentru că 

dezvelirea acestui bust re-

prezintă un simbol foarte im-

portant cu privire la conti-

nuitatea neamului românesc 

pe aceste meleaguri, la uni-

tatea naţiunii române. Este 

anul Centenarului, un mo-

ment deosebit de important. 

Aş vrea să scot în evidenţă 

contribuţia deosebită care, 

după anul 1916, a avut-o avi-

aţia militară pentru reîntre-

girea ţării. În 1916, România 

a intrat în război cu un scop 

foarte precis reîntregirea ţă-

rii şi Unirea Transilvaniei şi 

a celorlalte teritorii cu Ro-

mânia. Aviaţia militară a con-

tribuit din plin la succesul 

Armatei Române la realiza-

rea acestui deziderat. După 

Unire, în perioada următoa-

re, aviaţia română a înfi in-

ţat o unitate pe acest ampla-

sament. În perioada interbe-

lică, Aeroportul Cluj era ae-

roport internaţional. Din pă-

cate, la sfârşitul celui de-al 

doilea război mondial, a fost 

distrus complet. În 1996 am 

reuşit să îl redeschidem tra-

fi cului international. Având 

în vedere că în acest an au 

trecut prin acest terminal 

peste 6 milioane de pasageri 

cu cei care îi conduc, consi-

derăm că este o locaţie foar-

te potrivită pentru a promo-

va aceste valori”, a declarat 

directorul aeroportului clu-

jean, David Ciceo.

Profesorul Ioan Bolovan, 

prorector al Universităţii Ba-

beş-Bolyai, a declarat cu a-

ceastă ocazie că „România 

pe care o avem astăzi nu 

mai este nici ca mărime, nici 

ca prestigiu, la nivelul celei 

pe care ne-a dat-o acum 100 

de ani generaţia Unirii”.

„Organizarea de ceremo-

nii, edificarea de busturi, 

statui şi monumente sunt 

atribute ale unor naţiuni ci-

vilizate care îşi respectă tre-

cutul, îşi preţuiesc eroii şi 

valorile. Prin acest gest, na-

ţiunea română este una ci-

vilizată în ciuda celor care 

împroaşcă cu noroi din in-

terior sau din afară naţiu-

nea noastră. Felicitări celor 

care au gândit edificarea 

bustului regelui Daciei, aici, 

în incinta Aeroportului In-

ternaţional «Avram Iancu». 

Nu întâmplător cred este 

acest moment pe care îl cin-

stim în preajma Centenaru-

lui pentru că putem face o 

paralelă între timpurile în 

care a trăit regele Decebal 

şi ceea ce s-a întâmplat acum 

100 de ani. Regele Daciei, 

Decebal, a fost conducăto-

rul unui stat puternic, res-

pectat şi chiar temut de ma-

rile puteri ale vremii cum a 

fost cazul Romei. România 

Mare, care a rezultat la sfâr-

şitul Primul Război Mondi-

al, a fost în perioada inter-

belică un stat mare, puter-

nic şi respectat de marile 

puteri şi de vecini. Cred că 

trebuie să fim mândri la 

acest Centenar chiar dacă 

România pe care o avem as-

tăzi nu mai este nici ca mă-

rime, nici ca prestigiu, la 

nivelul celei pe care ne-a 

dat-o acum 100 de ani ge-

neraţia Unirii, dar poate că 

stă în puterea noastră să re-

facem în următorii ani şi să 

avem bărbaţi de stat aşa 

cum am avut în urmă cu 

100 de ani care au ştiut, prin 

demnitate şi responsabilita-

te, să făurească o Românie 

Mare şi să o plaseze cu res-

ponsabilitate şi cu demni-

tate în rândul naţiunilor lu-

mii”, a spus Bolovan.

Dezvelirea bustului lui 

Decebal face parte din eve-

nimentul „România 100. 

Simboluri identitare. Por-

trete de daci şi romani”, 

organizat de Aeroportul 

„Avram Iancu” în colabo-

rare cu Muzeul Naţional de 

Istorie al Transilvaniei, Aso-

ciaţia Identitate Culturală 

Contemporană şi Asociaţia 

de promovare a a activită-

ţilor cultural ştiinţifice 

„Susţinem Valorile”.

Expoziţia poate fi vizita-

tă în corpul de legătură din-

tre cele două terminale de 

pasageri ale aeroportului.

Bust al regelui Decebal, 
dezvelit pe Aeroportul Internaţional Cluj
„România nu mai este nici ca mărime, nici ca prestigiu, la nivelul celei de acum 100 de ani”, 
a declarat, cu ocazia evenimentului, istoricul Ioan Bolovan, prorectorul Universității Babeș-Bolyai.

Dezvelirea bustului lui Decebal face parte din evenimentul „România 100. Simboluri identitare. Portrete de daci şi romani”, 
organizat de Aeroportul „Avram Iancu” în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei
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Castelul se afl ă în centrul 

domeniului de mii de hec-

tare de terenuri arabile, 

păşuni, fâneţe, păduri şi 

hectare întregi de vie din 

zona Dejului. Situat la 54 

de kilometri nord de Cluj 

şi la doar 3 kilometri de 

Dej, castelul cetate 

Kornis, Szentbenedek din 

Mănăstirea, cunoscut şi 

sub numele de castelul 

cu inorogi, dintr-o impu-

nătoare construcţie acum 

au rămas doar urmele 

unei istorii triste.

Pe o vreme friguroasă, 

un ciclist din Cluj-Napoca, 

Alexandru Micluţ, care a 

auzit despre acest castel cu 

o istorie deosebită, a peda-

lat pentru a vedea cu ochii 

lui inorogii şi ceea ce a mai 

rămas dintr-o filă de isto-

rie a Transilvaniei.

Ajuns la faţa locului, s-a lo-

vit de o linişte absurdă, o li-

nişte atât de apăsătoare încât 

a devenit deranjantă, în timp 

ce zidurile cetăţii se desfăşu-

rau înaintea ochilor lui. Totul 

este într-o stare atât de avan-

sată de degradare încât nu se 

mai poate face nimic pentru 

acest castel. Oricât de mult s-ar 

încerca restaurarea castelului, 

mai bine zis, reconstrucţia lui, 

nimeni nu va reuşi s-o facă 

pentru că schiţele lui au dis-

părut, la fel ca şi inorogii.

Cu toate acestea, a întâlnit 

numeroşi turişti care întrebau 

unde este castelul sau îşi fă-

ceau fotografi i printre ruine-

le acestuia.

Era renascentistă 
şi mitul inorogilor

Dar, dacă este să ne uităm 

puţin în istoria castelului, ve-

dem că acesta datează încă 

din secolele 14-16 atunci când 

epoca renascentistă căpăta 

contur în Europa.

Deşi în mitologie, inorogii 

sunt nişte animale pure care 

apar doar când oamenii chiar 

au nevoie de ajutor şi sunt cât 

se poate de curaţi la sufl et, ei 

bine... nu e chiar aşa. Pe bla-

zonul familiei Kornis apare 

un inorog pentru că legenda 

spune că un strămoş al fami-

liei a fost înnobilat deoarece 

a ucis un inorog care deranja 

oamenii, distrugea recoltele 

şi tot ce prindea în jur. Reali-

tatea, însă, dezamăgeşte.

Familia Kornis îşi are origi-

nile în localitatea Ruszka şi 

şi-a câştigat titlul de familie 

nobilă după ce bărbaţii fami-

liei s-au făcut remarcaţi de-a 

lungul timpului în diverse răz-

boaie. După pierderea bătăli-

ei de la Mohacs (29 august 

1526), familia Kornis se vede 

nevoită să părăsească locurile 

natale şi să se refugieze în 

Transilvania, şi de-atunci fa-

milia a început să deţină şi 

funcţii importante în aceste lo-

curi. În 1573, principele Tran-

silvaniei, Ştefan Báthory al 

II-lea de Şimleu (Báthory Is-

tván), voievod al Transilvani-

ei în perioada 1529-1530, a do-

nat domeniul de la Szentbe-

nedek prefectului de Dés (Dej), 

Kristóf Keresztúri, şi de aici în-

cepe povestea castelului.

Clădirea principală a cas-

telului a fost ridicată în stil 

renascentist de către Kristóf 

Keresztúri, între 1573 şi 1593. 

În 1599, proprietara castelu-

lui era văduva lui Kristóf Ke-

resztúri, care avea pe dome-

niul castelului 15 sate cu 420 

de iobagi iar în incinta lui al-

te 22 de case de iobagi. Fii-

ca lui Kristóf Keresztúri, Ke-

resztúri Kata, a devenit soţia 

lui Kornis Boldizsár la 31 iu-

lie 1600. În anul 1602 dome-

niul de la Mănăstirea devine 

proprietatea familiei Kornis. 

După aproximat 70 de ani, 

Gáspár Kornis ridică al doi-

lea etaj al castelului, pe latu-

ra sudică. Fiul lui Gáspár Kor-

nis, Sigismund Kornis (gu-

vernator general al Transilva-

niei între 1713 şi 1731) a re-

novat castelul, în anul 1680 

şi în 1711, după revolta Cu-

rutilor. Revolta s-a încheiat 

în 1711 cu pacea de la Săt-

mar (Satu Mare). În 1720 Si-

gismund Kornis ordona ridi-

carea a două noi bastioane 

în partea nordică a castelu-

lui. Bastioanele încă stau în 

picioare şi în zilele noastre. 

La peste un secol şi jumăta-

te, în anul 1886, Viktor Kor-

nis a restaurat clădirea cas-

telului, iar în 1909 Contele 

Kőris Kornis a mai adăugat 

încă un bastion (verde).

Trista soartă 
al ultimului Kornis

Ultimul locuitor al castelu-

lui, Kornis Karoly, un om foar-

te iubit de oamenii locului, 

un om care a creat în incinta 

castelului o biblioteca cu 9.000 

de volume, s-a văzut nevoit 

să părăsească castelul după 

încheierea celui de-al doilea 

război mondial. Acesta s-a re-

tras în apropiere de Dej, lu-

crând ca şi contabil la uzina 

electrică ridicată de familia 

sa. Kornis Karoly moare în 

anul 1955 într-o sărăcie lucie. 

Castelul, parţial distrus în tim-

pul războiului, a fost naţiona-

lizat în anul 1948.

Trecerea castelului în 
posesia statului român, 
vandalizarea culturii

Anul 1948 este începutul 

bătăii de joc asupra istoriei lo-

cului. Biblioteca a fost distru-

să şi arsă, volumele au fost şi 

ele, în mare parte, arse iar re-

stul furate. După naţionaliza-

re castelul a deservit drept loc 

pentru silozuri sau cămin cul-

tural. În 1975-1976 s-a încer-

cat o refacere a zidului caste-

lului însă, lucrările au fost 

abandonate rapid. Aparent, 

pentru Biserica Ortodoxă, ca-

re preluase castelul, costurile 

erau prea mari. După distru-

gerea castelului de către co-

munişti, ţăranii din Mănăsti-

rea s-au „servit” fi ecare cu ce 

a dorit astfel că în casele oa-

menilor zac nişte obiecte de o 

valoare inestimabilă.

Odată cu distrugerea caste-

lului s-a distrus şi o importan-

tă fi lă de istorie a ştiinţelor na-

turii astfel că au dispărut mi-

nerale foarte rare, păsări şi ani-

male rare sau exotice, ierbare 

sau insectare cu specimene ex-

trem de rare. Ce s-a întâmplat 

pe vremea comuniştilor a fost 

un dezastru. Comuniştii au 

distrus, fi zic, mii de pagini de 

istorie însă ce au omis este 

faptul că istoria a rămas în în-

scrisuri, în mii de exemplare 

şi sute de interpretări.

După căderea comunismu-

lui situaţia castelului a deve-

nit şi mai rea. Acesta ne mai 

având parte de nicio intenţie 

de a mai fi  restaurat în vreun 

fel de nici o autoritate abili-

tată. În zilele noastre, caste-

lul serveşte drept groapă de 

gunoi şi loc de adăpostit oi. 

Ultimul moştenitor al caste-

lului, Gabriela Kornis, a mu-

rit în aceeaşi sărăcie moşteni-

tă de la Karoly, în anul 2014.

Din anul 2004 castelul Kor-

nis fi gurează ca „valoare de 

patrimoniu cultural de inte-

res naţional (monumente na-

ţionale de valoare excepţiona-

lă)” şi aparţine de Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Na-

ţional din România.

De la castel cu inorogi 
la groapă de gunoi

În anul 2016 castelul a 

trecut printr-o vandalizare 

fără precedent. Cei doi ino-

rogi ce străjuiau la intrarea 

în castel au fost demolaţi 

după o tentativă de furt eşu-

ată iar castelul se află într-o 

continuă stare de degrada-

re. Ca să iasă „bazma cura-

tă” din scandalul furtului 

inorogilor de la intrarea cas-

telului, unii au lansat mitul 

urban potrivit căruia inoro-

gii au fost ridicaţi de auto-

rităţi pentru a fi restauraţi 

şi că vor fi puşi la loc după 

ce castelul va fi reabilitat.

Alexandru a „scotocit” prin 

mai bine de 50 de surse, atât 

online cât şi fi zice, însă n-a re-

uşit să găsească nici măcar o 

informaţie vagă despre un pre-

supus loc în care ar putea fi  

păstraţi inorogii, în schimb a 

găsit destule surse care confi r-

mă ipoteza furtului. Şi încă se 

întreabă “de ce-ai distruge niş-

te statui doar ca să ajungă ce-

va piatră de temelie la casă?”.

Ungaria investeşte, 
ofi cialii români ridică 
din umeri

Dacă ne uităm la cum ara-

tă situaţia de dăm seama că 

uşor-uşor rămânem fără iden-

titate pentru că nimeni nu 

doreşte să se păstreze nimic. 

Din cauza legilor actuale, da-

că noi luăm atitudine şi în-

cercăm să facem ceva, orice, 

vom fi  luaţi la întrebări şi 

vom plăti amenzi pentru di-

verse motive închipuite, la 

fel ca pe vremea comunişti-

lor. După ce Gabriela Kornis 

şi-a câştigat, în instanţă, drep-

tul la moştenire, aceasta nici 

măcar n-a fost luată în sea-

mă de către reprezentanţii 

Ministerului Culturii atunci 

când şi-a înaintat dorinţa re-

staurării castelului.

Guvernul ungar a apro-

bat, în 2014, un buget im-

portant pentru restaurarea 

castelului, însă a fost prea 

târziu, ultima „grofoaică” nu 

mai era printre noi.

În acest moment, inorogii 

se mai găsesc cu greu pe bla-

zonul puţinelor plachete care 

au rezistat timpului pe pere-

ţii exteriori ai castelului.

Chiar şi aşa, în aceste con-

diţii, castelul Kornis rămâne 

o atracţie turistică şi anual es-

te vizitat de sute de turişti.

Castelul Kornis sau castelul cu inorogi, 
o istorie pierdută a Transilvaniei
Deşi construit sau modificat în diferite perioade, castelul Kornis din satul Mănăstirea 
a rămas unul dintre cele mai frumoase castele construite în stil renascentist din Ardeal

Castelul cetate Kornis, Szentbenedek din Mănăstirea
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Negocierile nu s-au încheiat 

încă, iar cele două părţi tre-

buie ca de-acum să se pună 

de acord atât asupra naturii 

relaţiilor pe care le vor 

avea după Brexit, cât şi a 

perioadei maxime a tranzi-

ţiei avute în vedere după 30 

martie 2019, în vederea pre-

gătirii acestei „viitoare rela-

ţii” cu contururi încă vagi.

Premierul britanic Theresa 

May, care urmează să efectue-

ze în cursul săptămânii o vizi-

tă la Londra, este supusă unei 

presiuni puternice în Regatul 

Unit, unde criticii săi îi cer să 

îmbunătăţască acordul de 585 

de pagini încheiat de echipele 

de negociatori în vederea orga-

nizării despărţirii.

La rândul lor, Cei 27 şi-au ex-

primat luni susţinerea politică 

faţă de acest text, care prevede 

încheierea tuturor socotelilor fi -

nanciare pe care regatul le are 

de achitat Uniunii. El conţine de 

asemenea măsuri controversate 

în vedere evitării unei frontiere 

fi zice între Irlanda şi provincia 

britanică Irlanda de Nord.

„Prima etapă difi cilă a tre-

cut. Am reuşit săpăstrăm uni-

tatea” Celor 27, şi-a exprimat 

satisfacţia ministrul austriac al 

Afacerilor Europene Gernot Blü-

mel, după o reuniune cu omo-

logii său europeni la Bruxelles.

„Trebuie să fi m clari asupra 

faptului că acest acord, aşa cum 

este el acum pe masă, este cel 

mai bun acird posibil”, a insis-

tat luni premierul luxembur-

ghez Jean Asselborn.

Tranziţie prelungită

Ţări ca Franţa, care ar fi  

dorit un rezultat mai bun în 

problema pescuitului, nu îl 

blocheză, conştiente că brita-

nicii ar putea să prezinte la 

rândul lor noi cereri.

„Noi nu dorim să redeschi-

dem acordul, dar vom fi  foarte 

atenţi la implementarea lui”, a 

declarat ministrul francez Natha-

lie Loiseau după reuniune. „Cei 

27 au mers până la capătul mar-

jei lor de manevră”.

Posibilitatea extinderii pe-

rioadei de tranziţie post-Brexit, 

în cursul căreia Regatul Unit 

va rămâne de facto sub tute-

la UE, se afl ă între singurele 

puncte în continuare deschi-

se afl ate pe masă.

Tranziţia este, în prezent, pre-

văzută până în 2020, în acordul 

provizoriu al retragerii, însă ne-

gociatorul şef al UE Michel Bar-

nier ar fi  propus ca ea să poată 

fi  prelungită cu doi ani, potrivit 

unei surse europene.

„Eu cred că, în această săp-

tămână vom face o propune-

re defi nitivă cu privire la o da-

tă”, a declarat Barnier în faţa 

presei luni, fără să confi rme 

această durată de doi ani.

„Ideea noastră este ca o 

eventuală prelungire a tranzi-

ţiei, care va cere un acord al 

britanicilor asupra contribuţiei 

lor fi nanciare, nu poate fi  pe o 

perioadă nedeterminată, iar ea 

trebuie stabilită”, a adăugat el.

Aceasta va fi  „o săptămână 

intensă de negocieri”, a preco-

nizat la rândul său Teheresa 

May, luni, în faţa patronilor bri-

tanici, la câteva zile după ce a 

reuşit să obţină aprobarea Gu-

vernului său a acordului provi-

zoriu cu Bruxellesul, cu preţul 

unei serii de demisii.

Îndemnată de către criticii 

săi să îmbunătăţească acordul 

provizoriu cu UE, ea a confi r-

mat că negocierile rămase de 

purtat nu privesc tratatul retra-

gerii, ci ”declaraţia politică” cu 

privire la viitoarea relaţie dintre 

Londra şi UE, care va fi  ataşa-

tă acordului despărţirii.

„Mă aştept ca noi să ela-

borăm detaliile complete şi 

defi nitive ale cadrului care ne 

va susţine relaţiile viitoare”, 

a apreciat ea.

„Înfrângere totală”

Comisia Europeană (CE) 

a prevăzut să publice marţi 

proiectul „declaraţiei politi-

ce”, care va defini acest ca-

dru. Este vorba despre un 

text de aproximativ 20 de 

pagini, potrivit unei surse 

diplomatice, fără valoare ju-

ridică, dar cu un puternic 

impact politic.

Londra şi Bruxellesul ur-

mează să schiţeze conturul 

viitorului lor parteneriat, pe 

care vor putea să-l negocie-

ze în mod ofi cial abia după 

ce Regatul Unit va fi  plecat 

în mod ofi cial, adică de la 

30 martie 2019.

Theresa May se afl ă astfel 

sub ameninţarea unei moţi-

uni de cenzură şi sub presiu-

nea aripii dure a susţinători-

lor Brexitului, care cer pute-

rea de a renegocia textul, in-

acceptabil în ochii lor.

Unii consideră că ea a sa-

crifi cat suveranitatea ţării, ac-

ceptând perspectiva unei uni-

uni vamale cu UE pe o peri-

oadă nedeterminată, ca solu-

ţie de ultim recurs în vederea 

împiedicării („backstop”) re-

impunerii unei frontiere fi zi-

ce între cele două Irlande.

Cei 27 dau undă verde 
divorţului cu Londra
Cei 27 au dat luni o primă unde verde acordului divorţului negociat 
cu Londra, ţinta unor critici virulente în Regatul Unit.

Tranziţia este, în prezent, prevăzută până în 2020, în acordul provizoriu al retragerii

Guvernul spaniol condus 

de Pedro Sanchez (foto) 

nu exclude posibilitatea 

organizării de alegeri 

legislative anticipate la 

sfârşitul lunii mai. Sosiţi 

la putere în urma moţiu-

nii de cenzură împotriva 

fostului guvern conserva-

tor, socialiştii se confrun-

tă cu mari probleme în 

adoptarea bugetului. 

Opoziţia de dreapta face 

presiuni pentru convocarea 

alegerilor anticipate, în con-

diţiile în care guvernul so-

calist este vulnerabil, cu 

doar 84 de deputaţi din to-

talul de 350. De asemenea, 

Guvernul spaniol se con-

fruntă cu refuzul seceşio-

niştilor catalani de a susţi-

ne bugetul propus, susţine-

rea catalanilor fi ind indis-

pensabilă lui Sanchez pen-

tru a dispune de majorita-

tea în plen. Pentru a putea 

organiza alegerile anticipa-

te în 26 mai, prim-ministrul 

Spaniei trebuie să anunţe 

acest lucru până cel târziu 

la data de 1 aprilie 2018.

Guvernul socialist 
nu exclude alegerile 
anticipate în Spania

Iranul va continua expor-

tul de petrol în ciuda 

sancţiunilor din partea 

SUA, reinstituite la 5 

noiembrie, a precizat pre-

şedintele Hassan Rouhani. 

„Americanii nu au reuşit 

să ne oprească exporturile 

de petrol, vom continua să 

exportăm petrol. Politicile 

lor regionale au eşuat şi acum 

dau vina pe Iran pentru acest 

eşec, din Afganistan până în 

Yemen şi Siria”, a declarat 

Rouhani în discursul de ieri, 

transmis live la televiziune 

publică. Publicul din oraşul 

Khoy a avut o reacţie osti-

lă faţă de SUA, scandând 

„Moarte Americii!”, con-

form Reuters. De altfel, pre-

şedintele Iranului susţine 

că SUA nu dispune de sus-

ţinerea internaţională, cu 

excepţia Israelului şi a câ-

torva ţări din regiune, în 

schimb „Iranul este spriji-

nit de numeroase ţări”.

Reacţie ostilă în Iran faţă 
de sancţiunile SUA cu 
privire la exportul de petrol

Autoritățile ruse au 

emis, luni, un mandat de 

arestare internațional pe 

numele lui Bill Browder, 

un investitor britanic 

cunoscut pentru poziția 

sa critică față de 

președintele Rusiei, 

Vladimir Putin. 

Interzis la mijlocul anilor 

2000 din motive de securi-

tate națională, fondul de 

investiții Browder's Hermi-

tage Capital a fost unul din-

tre cei mai importanți inves-

titori în Rusia. Anul trecut, 

un tribunal rus l-a condam-

nat în absență pe Browser 

pentru neplata a taxe de pes-

te 45 milioane de dolari da-

torate guvernului. Conform 

biroului procurorului gene-

ral al Rusiei, britanicul este 

acuzat că ar fi  liderul unui 

grup criminal organizat, ris-

când o pedeapsă de până la 

20 de ani de închisoare. 

Browder, critic frecvent al 

lui Putin la programele TV, 

a fost reținut pentru o scur-

tă perioadă în Spania pe ba-

za unui mandat internațional, 

fi ind eliberat ulterior cu spri-

jinul puterilor occidentale. 

Tot el susține că, în 2009, 

fostul său avocat Serghei 

Magnițki a fost ucis într-o 

închisoare din Rusia după 

ce ar fi  deconspirat scheme 

de delapidare a milioane de 

dolari din bugetul public de 

către funcționari la diferite 

structuri de stat, lideri inter-

lopi și judecători.

Rusia a emis mandat de arestare pe numele 
unui afacerist britanic, critic al lui Putin
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Comandament de Urgenţă la Primăria Municipiului Turda
Administraţia locală, pregătită pentru sezonul de iarnă!

În dimineaţa zilei de luni, 19.11.2018, a avut loc la Primăria Municipiului Turda o ședinţă a Comandamentului 
de Urgenţă, în vederea planifi cării măsurilor de intervenţie în cazul căderilor de zăpadă și a apariţiei poleiului, 
astfel încât să nu existe probleme legate de deszăpezire sau alte tipuri de intervenţii. La ședinţă au participat 
reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Turda, Companiei de Apă Arieș, Domeniului Public, SC. Electrica, CNAIR, 
Poliţiei Locale, Poliţiei Municipiului, Direcţiei de Asistenţă Socială, Garnizoanei Turda, Detașamentului de 
Pompieri, Detașamentului de Jandarmi, Serviciului de Ambulanţă, Spitalului Municipal, API și reprezentanţi 
ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. S-a stabilit următorul plan de măsuri:

Plan de măsuri pentru înlăturarea efectelor negative provocate în cazul căderilor de zăpadă şi apariţiei 
poleiului în municipiul Turda pentru perioada Noiembrie 2018 – Martie 2019

I. ACTIVITĂŢI GENERALE.
1. Premergătoare sezonului de iarnă 2018-2019
a. Se vor efectua controale la instalaţiile de alimentare cu energie electrică, gaze și apă potabilă de pe raza 

municipiului în vederea asigurării unei bune alimentări a populaţiei cu aceste utilităţi pe timpul sezonului rece.
b. Se va proceda la efectuarea operaţiunilor de toaletare a arborilor care se afl ă în contact cu reţelele de distribuire 

a energiei electrice, în vederea asigurării zonei de protecţie pentru liniile electrice, în cazul depunerilor de gheaţă, 
zăpadă sau chiciură.

c. Se vor verifi ca și pune în funcţiune toate mijloacele mecanice prevăzute în planurile proprii de deszăpezire.
d. Pentru utilajele cuprinse în planurile de deszăpezire se vor constitui stocuri minime de carburanţi, lubrifi anţi și 

piese de schimb.
e. Consumarea stocurilor constituite se va face numai în cadrul acţiunilor de intervenţie și la aprobarea 

conducătorului unităţii .
f . Se va verifi ca sistemul de înștiinţare-alarmare pentru asigurarea alarmării în timp util a cetăţenilor și unităţilor 

economice din municipiul Turda, asupra eventualităţii producerii unor fenomene meteorologice periculoase.
g. Se va intensifi ca activitatea de control tehnic de specialitate la instituţiile publice din municipiul Turda 

pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor și sistemelor de încălzire, precum și a mijloacelor tehnice 
și de prevenire a incendiilor.

h. Pregătirea cetăţenilor municipiului Turda în scopul participării active, alături de forţele specializate în cazul 
căderilor masive de precipitaţii sub formă de zăpadă prin înlăturarea nămeţilor și deblocarea străzilor .

2. Pe timpul sezonului de iarnă în cazul apariţiei feneomenelor meteorologice specifi ce : căderi de zăpadă, 
aparitia poleiului .

a. Fiecare unitate economică de pe raza municipiului Turda asigură circulaţia pe căile de acces din zona sa și din 
incintă prin curăţarea și transportul zăpezii pentru a nu se produce perturbări în desfășurarea proceselor de producţie.

b. Asociaţiile de locatari, societăţile comerciale, participă la curăţarea permanentă a zăpezii și combaterea poleiului 
pe trotuare pentru asigurarea desfășurării normale a circulaţiei pietonale în condiţii de siguranţă.

c. Cetăţenii apţi de muncă participă la acţiunile declanșate pentru combaterea fenomenelor meteorologoce 
periculoase specifi ce sezonului de iarnă la solicitarea Primarului și a Consiliului Local.

d. Deţinătorii de utilaje și atelaje participă la acţiunile de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase 
pe timp de iarnă în sectoarele stabilite de către Consiliul Local al municipiului Turda.

e. Instituţiile, agenţii economici asigură în permananţă, după orele de program și în zilele nelucrătoare, ofi ţeri 
de serviciu instruiţi pentru a acţiona în combaterea fenomenelor de iarnă.

II . ACTIVITĂŢI SPECIFICE.
1. Premergătoare sezonului de iarnă 2018-2019.
a. Evaluarea resuselor tehnice și umane existente la dispoziţia SC Domeniului Public SA Turda si CNAIR regionala 

Cluj pentru intervenţie la deszăpezire și stabilirea măsurilor pentru menţinerea lor operativă.
b. Actualizarea planurilor de cooperare dintre Poliţia Locală Turda, Serviciul Circulaţie Poliţia Turda și SC Domeniul 

Public SA Turda în scopul prevenirii populaţiei și limitării urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce 
în sezonul de iarnă 2018-2019.

c. Intensifi carea activităţilor de control tehnic de specialitate la instituţiile subordonate Consiliului Local Turda 
pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor și sistemelor de încălzire, precum și a mijloacelor tehnice de prevenire 
și stingere a incendiilor.

2. Pe timpul sezonului de iarnă în cazul producerii unor fenomene meteorologice specifi ce( zapada , polei ) .
Curăţarea drumurilor din municipiu în cazul căderilor de zăpadă sau formării de polei se va efectua conform unui 

program după cum urmează:
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) regionala Cluj intervine pe DN 
15 sens giratoriu (Catedrala Oprişani) – ieşire Turda spre CâmpiaTurzii pe o lungime de 2,5 km.

- punct de lucru : sediul depozitului Kaufl and
- utilaje : autobasculantă cu lamă și răspânditor de material antiderapant – 5 buc, buldoexcavator cu cupă -1 buc, 

încărcător – 1 buc, autoutilitară mixtă – 1 buc
- personal : muncitori – 4 pers, operatori utilaje – 6 pers, personal de coordonare – ing. Moldovan Raul

SC Domeniul Public SA Turda intervine pe străzile municipiului Turda, în funcţie de priorităţi, astfel:

Zona I : pe o lungime de 21,142 km.
- Str.Clujului, Simion Bărnuţiu, Andrei Mureșanu, Avram Iancu, sens giratoriu Teatrul Municipal, P-ţa Republicii, 

P-ţa 1 Dec. 1918, str.Libertăţii, P-ţa Romană, sens giratoriu P-ţa Romană, str. Ștefan cel Mare, sens giratoriu Dedeman, 
Calea Victoriei, sens giratoriu Catedrala Oprișani

- sens giratoriu P-ţa Romană – ieșire Turda spre Alba Iulia
- Str.Andrei Șaguna, Gh. Lazăr, Axente Sever
- Str. dr. Ioan Raţiu, Gh. Bariţiu, I. Corvin, Bucovinei, G-ral Dragalina, Crișan, Traian
- Str.22 Decembrie 1989
- Str.Castanilor, Agriculturii

Zona II : pe o lungime de 27,168 km.
- str.Frăgăriște inclusiv accesul la Salina Turda, str.Agriculturii, Viilor, Barbu Lăutaru, Drumul Ceanului, Livezilor, 

Romană, Pictor T. Aman, Cocoșului, I. I Russu, Turturelelor
- str. G. Coșbuc, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga
- str.Fabricii, Constructorilor, Aleea Plopilor, Aviatorilor, I Opriș, Rapsodiei, Baladei, Haţegului, Lotus, Macilor, 

Lianelor, Tineretului, Mihai Viteazul, Basarabiei, A. I. Cuza, Tunel și str. Salinelor

Zona III :
- străzile din cartier Oprișani care nu fac parte din prioritatea I sau II
- alte străzi secundare din municipiul Turda în funcţie de necesităţi, astfel încât să se asigure desfășurarea optimă 

a trafi cului auto și pietonal

Utilaje :
- IVEKO TRAKER – autobasculantă 24 to – dotată cu o lamă montată în partea din faţă a autobasculantei și 

răspânditor material antiderapant – 2 buc. – Cj 54 DPT, Cj 55 DPT
- Buldoexcavator – asigură încărcarea cu material antiderapant si intervenţia pe străzi înguste – 2 buc – Turda 

111 și Turda 228
- Tractor rutier cu plug pentru zăpadă – 1 buc

- Autobasculantă 10 to -1 buc. Cj 32 DPT – se poate împrăștia material antiderapant
- Autobasculantă 16 to – 1 buc. – Cj 31 DPT / dotată cu lamă zapadă și salarita mecanică
- Autogreder – 1 buc – va acţiona numai în cazurile de căderi abundente de zăpadă
- Buldoexcavator cu lamă – 1 buc. Turda 272
- Autoutilitară tip Ford – 1 buc. – deplasări în teren – Cj 05 DPT
- Camion SAVIEM – rezervă pentru împrăștiat antiderapant – Cj 33 DPT

Asigurarea cu material antiderapant la 09.10.2018
- Sare 45 to – contr. 650 to
- Nisip – to. – contr. 200 to
- Amestec sare cu nisip – 1/3 – 80 to.
- Clorură de calciu 1.000 l

Asigurarea cu personal de specialitate
- Ofi ţer de serviciu – începând cu 15.11.2018, conform unui grafi c lunar, care va coordona întreaga activitate de 

deszăpezire la nivel de municipiu pe baza observaţiilor provenite în urma monitorizării sau a sesizărilor efectuate de 
angajaţi ai Poliţiei, Poliţiei Locale sau Primăriei

- Servanţi – Echipe formate din 2 muncitori – permanent începând cu data de 15.11.2018 conform 
unui grafi c lunar.

- Personal angajat și personal benefi ciar al Legii 416/2001, care vor asigura deszăpezirile și combaterea poleiului, 
manual, pe următoarele zone:

- Staţiile de autobuze – de pe arterele principale – 40 staţii
- de pe arterele secundare – 8 staţii
- din zona turistică – 8 staţii
- trecerile de pietoni situate în vecinătatea staţiilor de autobuz sau a unităţilor de invăţământ
- trotuarele din zonele – str. P-ţa Republicii, P-ţa 1 Decembrie 1918, P-ţa Romană și str. Libertăţii, str.A Sever, Gh 

Lazăr, Șuluţiu și Andrei Șaguna, str.Castanilor ( partial )
- str. Tineretului și str. Calea Victoriei
- str.Avram Iancu (parţial) și A. Mureșanu (Spitalul Municipal)
- Platou Teatrul Aureliu Manea, Primăria Municipiului Turda, Muzeul de Istorie, Monument Horia Cloșca și Crișan 

și Parcul Teilor
- încărcarea zăpezii în mijloacele de transport puse la dispoziţie de SC Domeniul Public SA și transportul acesteia 

în cele patru zone stabilite respectiv : str. Petru Maior, Poiana pășune, capăt str. A.I.Cuza și str Alba Iulia (mal Arieș)
- Personal de coordonare – Gheorghe Balahura – director general, Delia Culcuș – director ethnic, Luca Gligor – 

șef sector mecanizare – parc auto

3. Mod de intervenţie:
a. În cazul apariţiei poleiului și a zăpezii, începând cu data respectivă SC Domeniul Public SA va asigura un 

comandament de coordonare a activităţii în regim minimal, pe schimburi, câte o echipă de intervenţie compusă din 
2 muncitori și doua autospeciale încărcate cu material antiderapant si clorură de Ca, care să acţioneze de urgenţă pe 
străzile intens circulate specifi cate la pct. 2, precum și un dispecer care să coordoneze realizarea acţiunilor

b. Monitorizarea evoluţiei depunerilor de zăpadă sau a producerii de polei va fi  asigurată de membrii comandamentului 
de coordonare pe toată perioada anotimpului friguros. În cazul apariţiei unor situaţii deosebite privind depuneri de 
zăpadă sau producerii de polei depistate de angajaţi ai Primăriei, Poliţiei sau Poliţiei Locale, acestea vor fi  transmise 
de urgenţă comandamentului de coordonare a deszăpezirii instituit la nivelul SC domeniul Public SA : – tel. 0728287513

c. În funcţie de evoluţia vremii, în perioada imediat următoare se va acţiona:
- În cazul apariţiei poleiului și a gheţii împrăștiere material antiderapant și clorură de Ca preventiv pe arterele de 

intrare/ieșire în/din mun. Turda, artere principale (zona I), staţiile mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate 
traversării pietonale a străzilor (urgenţa I)

- În cazul unei căderi de zăpădă cu depunere având o grosime de peste 5 cm, se va interveni cu gredere 
tractate, iar când grosimea stratului de zăpadă este mai mare de 20 de cm se va interveni și cu autogrederul 
pentru degajarea părţii stradale și redării circulaţiei. Se va acţiona pe tronsoanele de drum în pantă, curbe, 
rampele de acces pe poduri, staţiile de autobuz și locurile așteptare clienţi taxi

- Pe străzile nespecifi cate la pct. 2 până la grosimea stratului de zăpadă de 30 cm se va acţiona manual 
prin locatarii străzilor respective, iar la grosimea de peste 30 de cm, se va interveni și cu utilaje din dotarea 
SC Domeniului Public SA

SC Domeniul Public SA Turda va prezenta lunar, pe schimburi, echipele de intervenţie și utilajele stabilite 
pentru fi ecare caz în parte și personalul de supraveghere nominalizat, pentru coordonarea acţiunilor în 
cele două situaţii de intervenţie.

SPAŢIILE DESTINATE CAZĂRII ŞI HRĂNIRII PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST SAU SURPRINSE 
ÎN TRAFIC, AFECTATE DE FENOMENE METEOROLOGICE DEOSEBITE

În cazul producerii în sezonul rece a unor fenomene meteorologice periculoase cum ar fi  scăderea temperaturilor 
și căderi abundente de zăpadă însoţite de intensifi cări ale vântului, la nivelul municipiului Turda au fost instituite mai 
multe spații de relocare, cazare și hrănire a persoanelor fără adăpost sau surprinse în trafi c de fenomene meteorologice 
periculoase.

În cazul persoanelor fără adăpost afectate de fenomenele meteorologice extreme, au fost stabilite două spații 
pentru cazarea și hrănirea acestora:

În cazul persoanelor surprinse în trafi c sau afectate de fenomene meteorologice periculoase, la  nivelul minicipiului 
Turda au fost stabilite patru spații pentru relocarea, cazarea și hrănirea persoanelor surprinse în trafi c:

Denumire Adresa Nr. locuri

Centrul social  de urgenţă pentru persoane fără adăpost
Str. Avram Iancu 

nr. 12
46

Spitalul Municipal Turda
Str. Andrei Mureşa-

nu nr. 12-16
3

Localitatea Locul 
de dispunere

Nr.
locuri 

servit hrana

Nr.portii
care se pot 

prepara

Nr.portii
care se 

pot 
prepara

Daca 
spatiile sunt 

incalzite

Turda Liceul Teoretic 
Liviu Rebreanu 
Str. Tineretului 

nr.6

da

Turda Colegiul Tehnic
Str.Basarabiei 

nr.48.

20 100 100 da

Turda Colegiul Emil 
Negrutiu

20 100 100 da

O
b
se

rv
a
tii

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
semifi nisat, în supr. de 94 mp, pe 
str. Romul Ladea nr. 23, 2 came-
re, et. 1, bucătărie, 2 băi, living, 
dresing, balcon de 18 mp, preţ 
1100 euro/mp. Informaţii la tele-
fon 0742-030420. (5.7)

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere 
în Florești sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, 2 băi, 3 balcoane închise, su-
pr. 80 mp, termopan, uși interi-
oare și parchet lemn stejar, gre-
sie, faianţă, C.T., pivniţă, garaj în 
bloc, exterior anvelopat, inter-
fon, Calea Florești 3/8, S-V, preţ 
129000 euro, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0740-050531. (6.7)

CASE/CABANE

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (3.7)

¤ Vând în comuna Aiton, la 16 
km de Cluj (zonă metropolitană), 
casă în suprafaţă de 86 mp, 2 ca-
mere, bucătărie, cămară, tărnaţ cu 
apă și curent, suprafaţa totală 850 
mp. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la tel. 0761-626097 sau 
0765-269934. (5.7)

¤ Vând casă și grădină mare, 
suprafaţa totală 1430 mp, în 
Turda, zonă liniștită (Romana), 
cu toate utilităţile, acces rapid la 
centru și autostradă. Informaţii 
la tel. 0745-605924 sau 
0722-353810. (5.7)

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supra-
faţă de 3000 mp, zonă liniștită, 
acces la utilităţi (uliţa de sus), 
posibilităţi de construcţie, sat Ve-
chea Deușu, com. Chinteni, la 18 
km de Cluj. Informaţii la tel. 
0728-145263, 0264-556174 sau 
0745-605924. (5.7)

¤ Vând teren în satul Gădălin, co-
muna Jucu de Sus, jud. Cluj, su-
prafaţa 2900 mp, lângă biserică și 
6500 mp la ieșirea spre Apahida, 
cu posibilitate de racordare la utili-
tăţi. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la tel. 0744-340624 sau 
0755-054625. (5.7)

¤ Vând teren în sat Corpadea, jud. 

Cluj, suprafaţa 4350 mp, preţ 20 
euro/mp. Detalii la tel. 0744- 
340624, 0755-054625. (4.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, în cart. Mănăștur, de-
comandat, aproape de mijloa-
cele de transport. Informaţii și 
detalii suplimentare la tel. 
0722-515094. (3.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, deco-
mandat. Informaţii la telefon 
0740-156142. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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. 0758-356073.

¤ 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 0745-501314

¤ 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.

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii 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 AUDI BRAKE A4, 1,9D, 
din 2004, preţ 3150 euro, nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 
telefonul 0754-755972. (4.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informaţii 
și relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă. Informaţii și relaţii la tele-

fon 0754-312994.

UZ CAZNIC

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (3.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut. Informa-
ţii la telefon 0264-437710. (3.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (3.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-
lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (3.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, calo-
rifer 95 x 60 cm și candelabru cu 
3 braţe cu abajure sticlă opaca. 
Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (3.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BOBÂL-
NA, cu recamier și pătuţ de copil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, me-
dicale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (5.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. (5.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (5.20)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele 
căminului tău – Ghid de îngrijire 
a plantelor de interior, 396 pli-
ante și Grădinărit în orice ano-
timp, 252 pliante. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (5.7)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (5.20)

DIVERSE

¤ Vând borcane de tot felul, di-
ferite dimensiuni. Aștept tele-
foane la 0735-176040. (2.7)

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (2.7)

¤ Vând armă de tir cu aer compri-
mat ”Slavia CZ 630” de 4,5 mm, , 
pistol ”Rohm” de 9 mm, cu gaze, 
pentru autoapărare și pistol “Wal-
ter CP 88” de 4,5 mm, cu alice. 
Inf. la tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică 
de prune, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și carpete cu diferite 
modele, preţ negociabil. Inf. la 
telefon 0264-591965. (2.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
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0759-020427. (2.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi 
la telefon 0264-541633. (2.7)

¤ Vând polen crud, miere de al-
bine, și vin alb. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0722-515094. (3.7)

¤ Vând miez de nucă, producţie 
2018, curăţat recent, calitate, 
preţ 32 lei, nucă în coajă, uscat, 
preţ 9 RON/kg. Pot livra canti-
tăţi mai mari, eventual în Flo-
rești. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0748-220979. (3.7)

¤ Vând saltea de 3 persoane, 
stare foarte bună. Informaţii la 
tel. 0735-176040. (3.7)

¤ Vând damigeană de 50 l. In-
formaţii la telefon 
0264-437710. (3.7)

¤ Desfi inţez gospodărie! Vând 
diverse mobile, biciclete, scule. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0723-435446 sau 
0264-427179. (3.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, lână, mohair, mătase, etc, 
reviste de modă și pentru croșe-
tat, peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și picior, 
se popate folosi în toate ano-
timpurile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0748-220979. (3.7)

¤ Cumpăr damigene de 50 l, 
25 l și bazin de 1000 l. Aștept 
telefane la 0747649167. (2.7)

¤ Vând pălincă de prune. Informa-
ţii la telefon 0756-942490. (5.10)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, 
cu cameră și cauciuc, cadru de 
aluminiu, multiple poziţii, coș cu 
bagaje, copertină reglabilă, pe-
lerină de ploaie, ham, centură 
de siguranţă 5 puncte, frână de 
mână și picior, preţ 350 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-955625. (5.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (5.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (5.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-412361. (5.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (6.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (6.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, 
aspect frumos, preţ bun. Inf. la 
telefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (6.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (6.7)

¤ Vând 2 mașini de scris mar-
ca "Consul" respectiv "Robo-
tron" (car mare). Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-356827.

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ între 10 
și 12 lei RON/buc. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436/ 
0264-535847.

¤ Cumpăr presă struguri. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0746-723050.

DONAŢII

¤ Donez dulap cu 2 uși, masă de 
birou în formă U, din pal melami-
nat, mașină de scris electrică. Su-
naţi la tel. 0745-569336. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Intelectual, stare materială bu-
nă, vilă, mașină, caut doamnă in-
telectuală între 67-74 ani, fără 
obligaţii. Tel. 0744-523967. (9.10)

CITAȚII

 S.C. BMP GROUP AS S.R.L., cu se-
diul În Cluj-Napoca, având sediul 
declarat la ORC Cluj Str. CORNELIU 
COPOSU nr.  167  Cluj-Napoca, 
identifi cată prin CUI  35235174 si 
J12/3476/2015 vând calitatea de 
pârâtă în contradictoriu cu Tony 
Shamel în dosarul nr. 
3607/211/2018 pe rolul Judeca-
toriei Cluj-Napoca, este chemată 
în această instanță la data de 
25.01.2019, cu mențiunea perso-
nal la interogatoriu.

PIERDERI

¤ SC ASMARA IMPEX SRL cu datele 
de identifi care RO14828772, Nr Re-
gistrul Comertului: J12/1554/2002, 
sediul str. Copacilor, nr 1, Cluj-Napo-
ca, pierdut 2 certifi cate constatatoa-
re pentru punctele de lucru: str Tipo-
grafi ei nr 20, ap 1, Cluj-Napoca si str 
Tipografi ei, nr 20, ap 1, Cluj-Napoca. 
Declar nule.

¤ Pierdut 2 Certifi cate  Constata-
toare  nr. 78990/18.11.2016  pen-
tru sediul social si C.C. pentru punc-
tul de lucru nr. 12653/21.02.2018 
al SC QUICK SMART CITY SRL cu 
J12/4133/2016 și CUI 36558635. 
Se declară nule”

¤ Pierdut  2 Certifi cate Constata-
toare  nr. 78990/01.11.2016  
pentru sediul social al SC QUICK 
SMART CITY SRL cu 
J12/4133/2016 și CUI 
36558635. Se declară nule”

ANUNŢ PUBLIC

FEREȘTEAN OVIDIU-MIHAI, titular al proiectului 
„Elaborare PUD şi documentaţie tehnică pentru autoriza-
rea executării lucrărilor de construire imobil – funcţiuni 
mixte şi locuinţe colective, împrejmuire, amenajări, racor-
duri, branşamente utilităţi şi operaţiuni notariale dezmem-
brare teren pentru servitute de utilitate publică, refacere 
drum afectat de lucrări“, anunță publicul interesat asupra 
luării de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără 
evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedu-
rii de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul pro-
cedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul menționat, propus a fi  amplasat în municipiul 
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 19-21, jud. Cluj. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi i consultate la sediul APM Cluj din Calea 
Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 
410722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400 , precum și la 
adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la da-
ta publicării prezentului anunț.

AVIZ DE MEDIU

S.C. Neocrest Investment S.RL, în calitate de ti-
tular, anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform cu HG nr.1076/2004, în vederea ob-
ţinerii avizului de mediu pentru planul ”Elaborare PUZ con-
form Legii nr.350/2001  modifi cată şi actualizata“, propus 
a fi  amplasat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Alexan-
dru Vaida Voevod, f.nr., Judeţul Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Calea Dorobanţilor 
nr.99, și la sediul  proiectantului începând cu data de 
20.11.2018, între orele 9-14. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 07.12.2018, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, 
cod 400609, fax  0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.an-
pm.ro, după următorul program: luni-joi între orele 9-14, 
vineri între orele 9-12. 

ANUNȚ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat  ca planul ”Elaborare PUZ- Ansamblu de funcţiuni 
mixte; Rezidenţial, comerţ, servicii S_P_6E_ER, împrejmuire, 
branşamente la utilităţi“ str. Eroilor, f.nr., Florești,jud.  Cluj, 
titulari Magui Denișa Nicoleta, Feurdean Ionas, Feurdean 
Veronica și SC Luxor Residence SRL, nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind  
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia 
pemtru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, 
bloc 9B, cod 400609, ţel.0264-410716, e-mail offi ce@
apmcj.anpm în zilele de luni-joi între orele 9-14, vineri între 
orele 9-12, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto
Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Persoană de contact: Alin Șandru, 

tel 0752-449012
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum

13:00 Teleshopping

13:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:05 Întrebări și răspunderi

18:00 Primul Război Mondial 
– Istorii personale

19:00 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:30 Mercy Street

23:30 Mystery Files

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuţite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

21:45 Fotbal UEFA Nations 
League: Muntenegru – 
România

21:45 Muntenegru – 
România

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Elisa

17:10 Trăsniţi din NATO

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Big Man: Falsifi catorii 
de artă

22:30 Starea naţiei

23:30 Trăsniţi din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Puterea dragostei

15:00 Teo Show

17:00 Un destin la răscruce

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Mireasa din Istanbul

22:30 Vrei să fi i milionar

LOOK TV

13:30 Teleshopping

14:30 Footbal Stars

15:00 Teleshopping

16:00 Rezumate UEFA 
Champions League

17:00 Știrile Look Sport

17:30 Footbal Stars

18:00 Magazin UEFA 
CHampions League

19:00 Rezumate UEFA 
Champions League

20:00 Baschet Euroliga: 
Fenerbahce – Darussafaka

22:00 Baschet Euroliga: Real 
Madrid – Gran Canaria 

ANUNŢ ACHIZIŢIE IMOBIL PENTRU REALIZAREA
 SERVICIILOR MEDICALE PEDIATRICE ÎN SISTEM 

MONOBLOC

U.A.T. JUDEŢUL CLUJ demarează procedura de achiziţie 
a unui imobil – teren cu sau fără construcţie – cu o suprafaţă 
cuprinsă între 3,15 ha – 5,5 ha situat în intravilanul municipiului 
Cluj-Napoca sau în intravilanul localităţilor limitrofe acestuia.

Imobilul trebuie să fi e ușor accesibil dintr-o circulaţie 
majoră (acces direct sau în proximitate), să existe posibilitatea 
asigurării utilităţilor, să aibă situaţia juridică clară, să aibă 
carte funciară cu număr cadastral, să nu fi e afectat de sarcini 
sau servituţi, sau imobile afl ate în diverse etape de 
reglementare juridică pentru obtinerea/radierea acestora.

Imobilul trebuie să se afl e intr-o zona reglementată 
urbanistic care să permită edifi carea unui centru medical de 
mari dimensiuni (spital) sau intr-o zona de urbanizare/
restructurare.

In cazul existenţei unei construcţii să existe posibilitatea 
modifi cării acesteia în scopul dobândirii destinaţiei de ”Spital 
pediatric monobloc”.

Selecţia ofertanţilor se va realiza etapizat conform 
documentaţiei de atribuire, disponibilă pe site-ul Consiliului 
Judeţean Cluj, in sectiunea Anunturi.

Numărul minim de ofertanţi ce urmeaza a fi  selectati: 1.

Criteriul de selecţie va fi : Oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic. Departajarea ofertanţilor care 
îndeplinesc condiţiile minime se va face în baza criteriului de 
selecţie stabilit raportat la factorii de evaluare stabiliti prin 
documentaţia de atribuire.

Adresă de depunere a ofertelor: Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr. 106, parter la Registratura Consiliului 
Judeţean Cluj.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 04.12.2018, 
ora 1200. Termenul poate fi  prelungit la solicitarea justifi cata 
a ofertantilor.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: sunt 
disponibile pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – secţiunea 
Anunţuri, http://www.cjcluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon: 
0372640086 sau pe e-mail: cjc@cjcluj.ro.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 
al SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzare bunuri mobile, în data de 22.11.2018, in Cluj 
Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A.

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. 

În caz de neadjudecare, licitațile se vor repeta în datele 
de, 29.11.2018, 06.12.2018, 13.12.2018 și 27.12.2018 
în aceleași condţii.

Informații suplimentare se pot obține la tel :  0264/432.603

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L, în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu al societăţii Scutul Negru SRL (în faliment, 
in bankrutpcy, en faillite), conform Sentinţei civile pronunţată 
în ședinţa publică din data de 14.11.2018, în dosarul nr. 
642/1285/2018 afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii societăţii Scutul Negru SRL (Cluj-Napoca, 

str. Teleorman, nr. 32, bl. T3, ap. 35, jud. Cluj, J12/91/2006, 
C.U.I. 18283880) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
de faliment în formă simplifi cată prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei este 28.11.2018;

2. Termenul limită pentru verifi carea cererilor de admitere 
a creanţelor, întocmirea, comunicarea și publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar 
al creanţelor este 12.12.2018;

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul 
de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecute, sau, 
după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul 
preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 16.01.2019.

Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data 
de 14.12.2018, ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar 
– Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

CAMPANIE DE INFORMARE 
ŞI CONŞTIENTIZARE

CU PRIVIRE LA COLECTAREA 
SEPARATĂ A DEŞEURILOR

Primăria municipiului Cluj-Napoca – Direcţia Ecologie 
Urbană şi Spaţii Verzi în colaborare cu SC Rosal Grup SA 
Cluj-Napoca, organizează întâlniri în vederea conştientizării 
populaţiei cu privire la obligaţia legală de colectare separată 
a deşeurilor, conform HG 211/2011 privind regimul deşeurilor 
şi OUG 74/2018, cu scopul de a creşte cantităţile de deşeuri 
reciclabile colectate de la populaţie, în vederea atingerii 
ţintelor de reducere a deşeurilor depozitate.

Astfel, vă invităm să participaţi la discuţii pentru a vă 
informa cum să vă implicaţi corect în gestiunea deșeurilor 
pe care le generaţi și să afl aţi umătoarele:

 Ce este colectarea selectivă a deșeurilor
 Ce este fracţia umedă și fracţia uscată a deșeurilor
 Cum putem preveni formarea deșeurilor
 Cum funcţionează platformele subterane de colectare 

separată a deșeurilor

Întâlnirile se vor desfășura în incinta cinematografului 
Dacia (str. Bucegi nr. 11, cartier Mănăștur) în data de 
8.11.2018, respectiv 22.11.2018, începând cu orele 16.00.
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Greu de scăpat 
de Baptista

„Briliantul” echipei CFR Cluj, Julio 
Baptista este de departe cel mai 
titrat fotbalist străin care a evoluat 
în Liga 1 și totodată, cea mai ma-
re dezamăgire. Venit pe un sala-
riu uriaș în România, brazilianul 
"a demonstrat" că nu mai poate, 
iar cei de la CFR Cluj vor să-i rupă 
contractul. În ciuda iniţiativei clu-
bului clujean, „Bestia” a decis să 
rămână în continuare în 
România. Vârful brazilian are con-
tract cu gruparea din Gruia până 
în vara anului 2020, iar atacantul 
nu dorește să se despartă de cei 
50.000 de euro net pe care-i înca-
sează lunar. În total 900.000 de 
euro ar trebui să primească Julio 
Baptista în următoarele 18 luni 
rămase în contract.

Judokana 
Ştefania Dobre, 
victorie la Haga
Haga a găzduit la sfârșitul săptă-
mânii trecute competiţia de judo 
„The Hague Grand Prix 2018”. De 
la Universitatea-CSM Cluj au par-
ticipat judokanele Monica 
Ungureanu (-48 kg), Alexandra 
Pop (-48 kg), Loredana Ohâi (-57 
kg) și Ștefania Dobre (-63 kg). Cel 
mai bun rezultat a fost obţinut la 
categoria -63 kg de universitara 
Ștefania Dobre, care a câștigat 
gupa B, trecând pe rând de polo-
neza Agata Zacheja, mongoleza 
Gankhaich Bold și de Masako Doi, 
din Japonia. În lupta pentru me-
dalia de bronz a categoriei -63 kg, 
Ștefania Dobre s-a impus în faţa 
sportivei din Mongolia, 
Mungunchimeg Baldorj, însă a 
pierdut medalia în favoarea en-
glezoaicei Amy Livesey, terminând 
pe locul 5. La categoria – 48 kg, 
Monica Ungureanu a ajuns în re-
califi cări, însă a cedat meciul cu 
Distria Krasniqi din Kosovo și a 
terminat pe locul 7.

Nr. 1 WTA îşi doreşte 
Wimbledonul
Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep ocupă pentru a 
55-a săptămână în cariera sa pri-
mul loc în clasamentul mondial 
(WTA), dat publicităţii ieri. Halep 
se afl ă pe locul 10 într-un clasa-
ment all-time, dar până la fi nalul 
anului se va apropia de poziţia a 
noua, deţinută de Wozniacki, cu 
71 de săptămâni. În următorul 
an Simona Halep își dorește să 
câștige încă un turneu de Grand 
Slam, Wimbledonul, însă 
Virginia Ruzici spune că atinge-
rea acestui obiectiv ţine foarte 
mult de cum va începe liderul 
mondial noul sezon. În acest mo-
ment tenismena româncă se afl ă 
acasă unde se antrenează singu-
ră pentru competiţiile din 2019, 
asta până își va găsi un nou an-
trenor după despărţirea de 
Darren Cahill.

Pe scurt

Timp de trei zile, la Sala 

Polivalentă din 

Cluj-Napoca s-a desfăşu-

rat ediţia a 12-a a 

Campionatelor Mondiale 

de futnet, prima ediţie 

organizată în România.

Într-o sală aproape goală, 

echipa României a făcut spec-

tacol în prima zi a evenimen-

tului, Ioan Creţ reuşind să se 

impună în faţa reprezentatu-

lui Poloniei cu scorul de 2-0.

Tot în prima zi, la dublu, 

formaţia României a învins 

Franţa cu scorul de 2-0, în 

timp ce la triplu, formaţia tri-

coloră a obţinut califi carea în 

grupele principale, după vic-

toriile cu SUA 2-0, respectiv 

Ungaria 2-0.

După ce echipa naţională 

a României a avut o perfor-

manţă peste aşteptări, în fi -

nala mică de la proba de du-

blu, sportivii români s-au im-

pus la mare luptă în faţa spec-

taculoasei echipe din Coreea 

de Sud, cu scorul de 2-1. For-

maţia României a fost alcătu-

ită din Alin Bălan, Florin Bo-

zga şi Tiberiu Osztian.

Dacă la simplu, România 

a terminat pe poziţia a şa-

sea, la triplu, disputa pen-

tru medalia de bronz cu 

sud-coreeni s-a repetat, nu-

mai că victoria românilor a 

fost mult mai facilă, în mi-

nimum de manşe, scor 2-0.

România a cucerit, ast-

fel, două medalii de bronz 

la probe combinate, ceea ce 

nu s-a mai întâmplat de 

foarte mult timp. Mai mult, 

Alin Bălan, cel care practic 

a tras echipa după el, a fost 

desemnat de către specia-

lişti drept cel mai bun ju-

cător al Campionatelor Mon-

diale, prima astfel de dis-

tincţie acordată vreodată 

unui sportiv român.

Toate cele trei medalii de 

aur au revenit Cehiei, podiu-

mul fi ind completat de jucă-

torii naţionalei Slovaciei.

Peste 120 de jucători de te-

nis cu piciorul, din 19 de ţă-

ri, au participat, weekendul 

trecut, la Campionatul Mon-

dial de Futnet (tenis cu picio-

rul), organizat în premieră la 

Cluj-Napoca.

România, medaliată 
cu bronz la Campionatul 
Mondial de futnetMeciul dintre Universitatea 

Cluj şi Steaua Bucureşti a 

fost ultimul al etapei a VI-a 

din Divizia A1 Masculin. 

Partida a avut loc în Sala 

Sporturilor „Horia 

Demian”, iar Steaua a câş-

tigat cu 3-2 (25-19, 20-25, 

25-15, 20-25, 18-16), după 

un joc foarte disputat.

În primul set, steliştii au 

început jocul mai pragmatic, 

4-1, dar apoi gazdele şi-au re-

venit în atac, dar nu sufi cient 

încât să ia setul. Astfel, că 

echipa oaspete a luat primul 

set, 25-19. În schimb, setul 

doi a fost mult mai disputat, 

echipele având momente de 

echilibru în joc, însă pe fi nal 

”U” a fost mai lucidă şi a câş-

tigat setul cu 25-20.

Steaua a luat şi setul trei, 

profi tând de greşelile perso-

nale ale voleibaliştilor clujeni, 

25-15, aceştia din urmă adju-

decându-şi setul patru cu 

25-20. În setul cinci, ambele 

echipe au fost mult mai mo-

tivate în joc şi au mers cap la 

cap. „Roş-albaştrii” au câşti-

gat setul cinci cu 18-16 după 

o neatenţie a clujenilor şi, im-

plicit, partida cu 3-2.

Managerul echipei Univer-

sitatea Cluj, Bogdan Ungurea-

nu, a declarat că greşelile in-

dividuale făcute de clujeni au 

fost cele care au decis victo-

ria echipei oaspete.

„Nu suntem pe deplin 

mulţumiţi de rezultat, însă 

am observat o schimbare po-

zitivă în atitudine şi joc. Deşi 

meciul trebuia înclinat în fa-

voarea noastră, greşelile in-

dividuale au făcut să obţi-

nem doar un punct. Însă da-

că atitudinea pozitivă rămâ-

ne şi în meciurile următoa-

re sunt sigur că vom recupe-

ra, măcar, o parte din punc-

tele pierdute”, a declarat Bog-

dan Ungureanu.

Voleibaliştii universitari au 

luat un punct din această par-

tidă şi rămân pe locul opt, iar 

Steaua două puncte şi a urcat 

un loc în clasament, locul 5.

De cealaltă parte, echipa 

de volei feminin Universita-

tea Cluj a pierdut în deplasa-

re la CSM Târgovişte, 0-3 ( 

18-25, 18-25, 12-25), în etapa 

a V-a din Divizia A1 Feminin 

şi a coborât pe locul şase, în 

timp ce târgoviştencele au ur-

cat pe locul doi.

Voleibaliştii clujeni, 
înfrângere la limită în faţa Stelei

Cu trei remize şi două 

victorii, naţionala 

României se afl ă în acest 

moment pe locul secund, 

după Serbia, cu 7 puncte 

cumulate. Cu un meci 

înaintea încheierii grupei, 

naţionala României este 

pe locul secund, cu 9 

puncte, iar Serbia are 

11 puncte, în timp 

ce Muntenegru are 7. 

Lituania nu are niciun 

punct din 5 meciuri.

În mod normal, primele 

clasate în Liga Naţiunilor par-

ticipă la barajele pentru cali-

fi carea la Euro 2020. Acele 

meciuri se vor disputa după 

fi nalul califi cărilor obişnuite 

pentru Campionatul European. 

Dacă Serbia îşi va câştiga drep-

tul de la merge la Euro 2020 

în preliminarii, atunci noi vom 

merge la baraj.

Totodată, pentru a prinde 

urna a 3-a a tragerii la sorţi a 

preliminariilor Euro 2020, ca-

lifi cări care vor începe în pri-

măvară, ar trebui să fi m cel 

mai bun loc 2 din Liga C, în 

condiţiile în care e puţin pro-

babil ca sârbii să piardă la 

echipa care nu a luat niciun 

punct în 5 meciuri, ca să ur-

căm noi pe locul 1.

Din păcate Romario Ben-

zar s-a accidentat şi nu a mai 

făcut parte din lotul depla-

sat de selecţionerul Cosmin 

Contra. Antrenorul naţiona-

lei se vede nevoit să-l înlo-

cuiască pe Benzar, în locul 

acestuia, cel mai probabil, îl 

va trimite în fl ancul drept al 

defensivei pe jucătorul 

CFR-ului, Cristian Manea, un 

jucător cu bune evoluţii la 

echipa de club. În fl ancul 

stâng cel mai probabil Con-

tra îl va titulariza pe Alin 

Toşca, în timp ce la centrul 

terenului cel mai probabil se 

va afl a Răzvan Marin, iar Ni-

colae Stanciu va fi  urcat în 

spatele vârfului. În faţă, pen-

tru partida cu Muntenegru, 

jucătorul CFR-ului, George 

Ţucudean, i-ar putea lua lo-

cul lui George Puşcaş.

Cu un rezultat de egalita-

te, România va termina pe 

locul 2 Grupa a 4-a, a Seri-

ei C din Liga Naţiunilor. Te-

oretic, obiectiv îndeplinit 

pentru naţionala condusă de 

Cosmin Contra. Numai că 

pentru noi este foarte impor-

tant să câştigăm jocul. În pri-

mul rând că există şansa, in-

fi mă, dar există, ca sârbii să 

nu bată Lituania şi să termi-

năm chiar pe primul loc. În 

plus, avem posibilitatea să 

fi m unul dintre cele mai bu-

ne locuri doi din Seria C Li-

gii Naţiunilor şi aşa să prin-

dem Urna a 3-a pentru tra-

gerea la sorţi a CE 2020.

Tragerea la sorţi a grupe-

lor din preliminariile Euro 

2020 va avea loc pe 2 decem-

brie 2018.

Sâmbătă seară, România a 

învins Lituania, scor 3-0

România încheie grupa Ligii 
pe terenul Muntenegrului
Meciul dintre naționalele României și  Muntenegrului, care va avea loc astăzi, 
de la ora 21:45, este ultimul pe care jucătorii antrenați de Cosmin Contra 
îl vor disputa în Liga Națiunilor, competiție aflată la prima ediție.

Sâmbătă seară, România a învins Lituania, scor 3-0
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