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Parcul Detunata,
a fost vandalizat. 
Ce face Poliţia Locală?
Clujenii se plâng că agenţii nu îşi fac trea-
ba. Şeful Poliţiei Locale spune că „patrulea-
ză în cartier” şi „intră în parcuri”.  Pagina 2
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Doi ani de la accidentul 
mortal din Floreşti
Tânărul care a provocat accidentul în care a 
murit o studentă a devenit antrenor de fi tness. 
Amânări peste amânări în proces. Pagina 3
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Licitaţia pentru strada 
Mihail Kogălniceanu 
va fi reluată
Singura fi rmă care a depus ofertă pentru exe-
cuţia lucrărilor de pe Mihail Kogălniceanu, 
Diferit SRL, a fost descalifi cată. Pagina 6

POLITICĂ

S-au încins spiritele 
în Consiliul Local
Consilierii locali PSD Anca Ciubăncan și Vladi-
mir Mătușan s-au contrat pe diverse teme cu 
Emil Boc și viceprimarul Dan Tarcea.  Pagina 8
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„Metropolele” 
vor avea puteri sporite?
Președintele AMR, Emil Boc, a obținut pro-
misiunea elaborării proiectului „Legea zo-
nelor metropolitane”. Pagina 9
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Cum se va merge la școală, în Cluj?
8 februarie, data revenirii în bănci.

Prim-ministrul României, 
Florin Cîţu, a explicat că dacă 
lucrurile „rămân aşa cum 
sunt” în momentul de faţă, pri-
vind evoluţia pandemiei de 
COVID-19, atunci elevii „se pot 
întoarce numaidecât” la şcoa-
lă, în bănci. Decizia fi nală va 
fi  luată în data de 2 februarie, 
dacă lucrurile rămân sub con-
trol, a completat premierul.

În localităţile din scenariul 
„verde”, toţi copiii vor putea 
merge la şcoală în format fi-
zic. În scenariul „galben”, 
elevii din clasele primare, cla-
sele a VIII-a şi a XII-a şi co-
piii de la grădiniţe vor parti-
cipa la ore în format fizic, iar 
în localităţile din scenariul 
„roşu” vor rămâne acasă ele-
vii din clasele de gimnaziu şi 
liceu, iar copiii de la grădini-
ţă şi din clasele I-IV vor mer-
ge la şcoală fizic.

Subprefectul judeţului 
Cluj, Irina Munteanu, a ex-
plicat cum se vor întoarce ele-

vii la şcoală, dacă acest lucru 
va fi posibil, după ce a fost 
întrebată dacă cei mici vor fi 
vaccinaţi odată cu persoane-
le programate atunci.

„În această situaţie se vor 
crea culoare separate de ac-
ces către sălile de sport, in-
trări separate delimitate, as-
pect care a fost discutat în-
că de la început cu UAT-uri-
le (unităţi administrativ-te-
ritoriale – n.r.) care au optat 
pentru această variantă”, a 
explicat subprefectul.

Aşadar, cursurile şcolare 
şi procesul de vaccinare an-
ti-COVID-19 vor fi desfăşu-
rate concomitent. În acest 
context, Florin Cîţu a evi-
denţiat şi importanţa respec-
tării măsurilor de prevenţie 
împotriva coronavirusului. 
Atâta timp cât cetăţenii le 
îndeplinesc, răspândirea CO-
VID-19 va fi diminuată, iar 
şcolile se vor redeschide în 
condiţii de siguranţă.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 
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DECESE 4

 1.026 
diagnos  c
grupe de risc

376 
teste 
la cerere

Internați 662

186 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

3
(situația din ul  mele 24 de ore)

1.402 de teste 

81  de cazuri la ATI

Patru asocieri de firme se „bat” pentru Expo Transilvania
Patru companii cu portofolii impresionante doresc să revitalizeze „Groapa”. Pagina 2

Cămine sau copaci?
Studenții cer extinderea campusului, activiștii se opun
Studenții solicită continuarea proiectului de reamenajare și extindere 
a Complexului Universitar Hașdeu. În schimb, activiștii de mediu se plâng 
că proiectul reduce suprafața spațiului verde. Pagina 5

Creștem generații înspăimântate, 
asta nu mai este școală!

Studenții se simt copleșiți de presiunea examenelor online. Nu o să auzi un profesor să-ți spună „Va fi bine!”, 
tot ce o să auzi este „Ne vedem în restanță!”, acuză tinerii. Paginile 3 și 4
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Mai mulţi locuitori din car-

tierul Gheorgheni se plâng 

că o gaşcă de circa 10 tineri 

distrug coşurile de gunoi, 

mobilierul urban şi chiar 

au dat foc unei toalete 

publice din Parcul 

Detunata. Poliţia Locală nu 

ia măsuri, acuză locuitorii.

Cel puţin cinci coşuri de gu-

noi au fost rupte şi vandaliza-

te în Parcul Detunata de nişte 

tineri, arată un locuitor al car-

tierului pe grupul de Facebook 

„Gheorgheni Cartier”. „Nişte 

«viteji» s-au războit cu vreo 5 

coşuri de gunoi din Parcul De-

tunata. Au biruit: le-au făcut 

praf”, a scris un clujean, pe 

reţeaua de socializare.

Imediat au venit reacţiile 

altor locuitori, care spun că si-

tuaţia e la fel şi în alte locuri 

din cartier. Făptaşii ar fi  un 

grup de tineri, care în perioa-

da sărbătorilor au terorizat lo-

cuitorii cu petarde şi chiar au 

incendiat o toaletă publică din 

acelaşi parc. „Din păcate şi în 

alte locuri din cartier s-au pe-

trecut asemenea «fapte eroi-

ce»”, a arătat un clujean.

„Singura soluţie sunt came-

rele şi amenzi imense! Sau... re-

compensă pentru cel care recla-

mă! Cu probe”, a adăugat un 

alt locuitor. „La fel şi în parcul 

de la Borsec 4, mai bine trăiesc 

în mizerie, ţinând să-şi arate 

«forţa şi inteligenţa», războin-

du-se cu nişte coşuri de gunoi 

sau mobilier stradal”, arată un 

alt locuitor al cartierului.

Poliţiştii locali 
„patrulează în cartier” 
şi „intră în parcuri”

Locuitorii se plâng că Poliţia 

Locală nu patrulează în zonă 

pentru a preveni aceste distru-

geri şi cer să fi e luate măsuri, 

fi e prin intensifi carea patrulelor 

acestora, fi e prin amplasarea de 

camere de supraveghere video.

Contactat de reporterii mo-

nitoruldecj.ro, şeful Poliţiei Lo-

cale Cluj-Napoca, Marcel Bon-

ţidean, a declarat că nu au fost 

înregistrate sesizări privind in-

cidentele relatate. El a precizat 

că „există echipe de poliţişti lo-

cali” care patrulează în cartier 

şi care intră şi în parcuri.

„Nu sunt patrule neapărat în 

parc, avem patrule în cartierul 

Gheorgheni. Cei care sunt în car-

tiere intră inclusiv în parcuri şi 

în zonele de agrement, dar re-

pet, sesizare de genul acesta nu 

am avut”, a declarat Marcel Bon-

ţidean, pentru monitorulcj.ro.

Se pare însă că aceştia nu 

au izbutit să identifi ce proble-

mele semnalate de locuitori în 

mai multe locuri din cartier, u-

nele afl ate chiar sub suprave-

ghere video. Faptele au fost co-

mise cel mai probabil în tim-

pul nopţii, când aleile parcului 

nu sunt circulate, circulaţia fi -

ind la rândul ei restricţionată.

Parcul Detunata, vandalizat. Ce fac distinşii „locali”?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Patru asocieri de fi rme au 

depus oferte pentru elabo-

rarea studiului de fezabili-

tate pentru proiectul 

de regenerare urbană 

în zona Expo Transilvania.

Prima asociere interesată 

de lucrare este formată din 

SC FIP Consulting SRL (lider) 

şi Novart Engineering SRL. 

FIP Consulting SRL a realizat 

Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă al municipiului Tur-

da în perioada 2016-2017. În 

asocierea cu Novensa SRL şi 

Walhalla Invest Prodcomim-

pex SRL, fi rma a câştigat anul 

trecut un contract în valoare 

de aproximativ 85.000 euro 

pentru realizarea de piste ur-

bane de biciclete.

A doua asociere care a de-

pus ofertă este formată din 

Atelier Mass (lider) – Gran-

dinstal SRL – D&B Proiecta-

re – SC Lamina SRL – SC Ar-

chaeus SRL. Atelier Mass a 

câştigat contractul de proiec-

tare pentru modernizarea Ce-

tăţuii, dar a participat şi la 

concursurile de soluţii pen-

tru amenajarea Parcului Fe-

roviarilor şi amenajarea ma-

lurilor Someşului Mic.

Asocierea Metapolis Ar-

chitects (lider) şi Prodeco Ar-

hitectură şi Inginerie au de-

pus de asemenea ofertă. Fir-

ma-lider este de origine din 

Bruxelles şi are în portofoliu 

proiecte câştigate în oraşe 

precum Charleroi, Dilbeek 

(Belgia) sau Regensburg (Ger-

mania). De asemenea, fi rma 

Metapolis Architects realizea-

ză, alături de Atelier Mass, 

proiectare pentru Cetăţuie.

Într-un fi nal, cea de-a pa-

tra asociere care a depus ofer-

tă pentru revitalizarea zonei 

Expo Transilvania este Ina Sto-

ian Atelier Proiectare SRL (li-

der) – Daedalus Proiect – Neo 

Plan –Patrulius şi Asociaţii 

(Bucureşti). Prima fi rmă a re-

alizat proiectarea pentru un 

proiect de amenajare a râului 

Dâmboviţa, în Bucureşti, clă-

diri comerciale şi nu numai.

Primăria va expropria 
parcarea de la 
Expo Transilvania

Primarul Emil Boc a anun-

ţat că Primăria municipiului 

Cluj-Napoca ar urma să ex-

proprieze un teren de 1,5 hec-

tare, afl at în proprietatea pri-

vată a fi rmei Nervia, societa-

te care, pe lângă acest teren, 

a concesionat de la adminis-

traţia locală un teren de 5 hec-

tare în vecinătatea Expo Tran-

silvania, în urmă cu peste un 

deceniu, pentru dezvoltarea 

unui ansamblu imobiliar.

Primăria a lansat, la înce-

putul lunii decembrie, o lici-

taţie publică pentru achiziţi-

onarea de servicii de elabora-

re a Planului Urbanistic Zo-

nal (PUZ), expertizei tehnice, 

studiilor specifi ce tipului de 

investiţie, studiilor de fezabi-

litate şi documentaţiilor de 

avizare a lucrărilor de inter-

venţii, a proiectelor tehnice, 

respectiv asigurarea asisten-

tei tehnice pe perioada de exe-

cuţie a lucrărilor pentru rege-

nerare urbană a zonei verzi 

Expo Transilvania.

Primăria va plăti până la 

2.200.000 lei fi rmei câştigă-

toare pentru realizarea studi-

ilor enumerate, bani prove-

niţi din bugetul local. Prin 

acest proiect integrat se do-

reşte realizarea unui spaţiu 

care, prin calitatea dezvoltă-

rii sale arhitecturale şi func-

ţionale, „să satisfacă nevoile 

şi exigenţele utilizatorilor săi, 

locuitorii municipiului 

Cluj-Napoca”, se arată în ca-

ietul de sarcini al licitaţiei.

În proiect vor fi  cuprinse 

Parcul „Aurel Vlaicu”, Expo 

Transilvania şi străzile adia-

cente – strada Dâmboviţei, 

strada Ialomiţei, strada Tri-

bunul Vlăduţiu, Aleea Dâm-

boviţei. Acestea vor benefi -

cia de piste de biciclete, tro-

tuare, echipamente cu teh-

nologie de tip Smart City (de 

exemplu bănci cu prize USB, 

staţii pentru încărcarea ma-

şinilor/ bicicletelor/ trotine-

telor electrice, etc.).

Patru asocieri se „bat” 
pentru Expo Transilvania
Patru companii cu proiecte impresionante în portofoliu s-au înscris 
în cursa pentru proiectul revitalizării zonei Expo Transilvania

În zona Expo Transilvania vor fi  modernizate şi străzile din jurul parcului de peste zece hectare
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Tudor Cîrje, 

şoferul anchetat 

în cazul morţii studentei 

Gabriela Rîpan, 

este antrenor 

de fi tness la doi ani 

de la teribilul accident 

care i-a schimbat viaţa.

Ştefan Tudor Cîrje, auto-

rul cumplitului accident din 

Floreşti petrecut în noaptea 

de 20 spre 21 ianuarie 2019, 

în care o studentă din Su-

ceava şi-a pierdut viaţa pe 

loc, este cercetat în liberta-

te pentru infracţiunea de 

omor, la doi ani de la eve-

nimentul fatidic. Clujeanul 

a fost grav rănit în accident 

şi i-a fost amputat un pi-

cior, dar între timp şi-a pus 

proteză şi a devenit antre-

nor de fitness.

Cîrje a avut nevoie de sân-

ge la vremea respectivă pentru 

a fi  salvat, iar după o mobili-

zare exemplară a fost ţinut în 

viaţă de eforturile medicilor. El 

încearcă acum să devină un 

model şi a fost prezentat ca 

exemplu de sala de fi tness un-

de era angajat: „Desigur că scu-

ze există şi cel mai probabil ai 

şi tu una. Dar, nu ai nevoie de 

ea şi nici ea de tine. Ai nevoie 

de un antrenor dedicat, care să 

îţi arate că se poate. PT (per-

sonal trainer – n.r.) Ştefan Tu-

dor este cel mai bun exemplu 

în acest sens”, a fost prezenta-

rea făcută lui Cîrje.

Tudor Cîrje, 
acuzat de omor

Potrivit Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Cluj, tână-

rul, în timp ce conducea un 

Mercedes-Benz CLS 500 pe 

DN1 E60, pe raza comunei 

Floreşti, dinspre Huedin spre 

Cluj-Napoca, ar fi  efectuat o 

manevră de depăşire nere-

gulamentară, peste marcajul 

longitudinal simplu conti-

nuu. El a pierdut controlul 

asupra volanului, a părăsit 

carosabilul şi a intrat în co-

liziune cu un stâlp al unui 

panou de informare situat 

pe spaţiul verde, după care 

s-a oprit în şanţ. Martorii au 

susţinut că, înaintea trage-

diei, băiatul gonea cu o vi-

tează ameţitoare.

Iniţial, Tudor Cîrje a fost 

trimis în judecată pentru 

ucidere din culpă. Patru 

membri ai familiei Rîpan 

s-au constituit părţi civile 

împotriva asiguratorului, 

cerând despăgubiri care se 

ridică la un total de 1,7 mi-

lioane de euro. Tânărul a 

fost gata să îşi recunoască 

fapta, dar lucrurile au luat 

o întorsătură neaşteptată.

Amânări peste amânări 
în procesul lui Cîrje

Magistraţii Judecătoriei 

Cluj-Napoca au decis, în 

data de 22 ianuarie 2020, 

ca băiatul să fie cercetat 

pentru infracţiunea de 

omor. Ulterior, la terme-

nul din 23 iulie 2020, ju-

decătorul Ramona Mornă-

ilă i-a propus lui Tudor Cîr-

je să recunoască fapta im-

putată, omorul, iar proce-

dura să fie simplificată. 

Cîrje, prezent în sala de 

judecată, nu a vrut să re-

cunoască crima, deşi ini-

ţial a cerut ca procedura 

să fie simplificată, fiind 

gata să recunoască ucide-

rea din culpă.

Procesul morţii Gabrie-

lei Rîpan a fost amânat de 

mai multe ori în ultimele 

luni, printre motive fiind 

lipsa martorilor la audieri. 

Ultima şedinţă a avut loc 

în data de 7 ianuarie 2021, 

iar soluţia pe scurt arată 

astfel: „În vederea reveni-

rii cu adresa către Parche-

tul de pe lângă Judecătăto-

ria Cluj-Napoca şi audierii 

martorilor CI şi RA, va dis-

pune amânarea judecării 

cauzei.”. Următorul termen 

în dosarul tragic este pe 4 

februarie 2021.

La doi ani de la tragedie, a devenit antrenor

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Studenţii consideră 

că presiunea pusă pe ume-

rii lor este foarte mare 

în această perioadă, iar unii 

profesorii nu sunt înţelegă-

tori când vine vorba 

despre difi cultăţile 

de care se lovesc studenţii.

monitorulcj.ro a vorbit cu 

mai mulţi studenţi din Cluj, de 

la diferite universităţi, pentru a 

afl a dacă presiunea pusă pe ei 

este mai mare anul acesta, a-

vând în vedere că examenele se 

susţin în mediul online.

Patricia Hauler este stu-

dentă în anul III la Faculta-

tea de Ştiinţe Politice, Admi-

nistrative şi ale Comunicării. 

Ea consideră că în sesiunile 

trecute era mult mai stresa-

tă, cafeaua fi ind singurul li-

chid pe care îl consuma, dar 

anul acesta ea nu simte aproa-

pe deloc stresul. „În sesiunea 

aceasta online nu simt aproa-

pe deloc stresul şi nu ştiu da-

că e OK sau nu”, a declarat 

Patricia Hauler, stundentă în 

anul III la Ştiinţe Politice, pen-

tru monitorulcj.ro.

Patricia a spus că nu a ex-

perimentat stări de anxietate 

sau depresie, dar s-au adunat 

mulţi nervi. Ea spune că mul-

ţi profesori nu înţeleg faptul 

că studenţii au şi alte resposa-

bilităţi pe lângă facultate. „Con-

sider că se pune mai multă 

presiune. Şi când mergeam în 

mod fi zic la facultate era pre-

siune, dar acum unii profeso-

rii parcă nu înteleg că deşi 

avem cursuri online, avem şi 

alte lucruri de făcut, nu doar 

proiecte sau eseuri. Cu toate 

astea, mă bucur că sunt mul-

ţi care ne înţeleg şi fac ca se-

minarul/cursul să fi e mai di-

namic şi interesant”, a expli-

cat studenta de la FSPAC.

„Ne vedem în restanţă!” – 
replica profesorilor

Alexandra I., studentă în 

anul II la Universitatea Creşti-

nă „Dimitrie Cantemir” din 

Cluj-Napoca, consideră că se-

siunea din acest an este mai 

difi cilă, deoarece cursurile din 

online nu au fost efi ciente pen-

tru ea. „Din punctul meu de 

vedere, sesiunea din acest an 

prezintă un grad de difi cultate 

mai ridicat în comparaţie cu se-

siunile trecute, orele online ne-

fi ind atât de efi ciente pentru 

mine. Îmi este mai greu să în-

ţeleg cursurile decât aş fi  fă-

cut-o în mod normal, iar asta 

pune o presiune foarte mare pe 

mine”, a declarat Alexandra, 

pentru monitorulcj.ro.

Alexandra a spus că există o 

diferenţă enormă între exame-

nele fi zice şi cele din online, de-

oarece fi ecare profesor are mo-

dalitatea lui de examinare. „As-

ta ne încurcă foarte mult. Unii 

profesori aşteaptă referate, alţii 

vor examene orale, sunt profe-

sori care cer chiar şi examen 

oral/scris. Faptul că trebuie să 

stai aproape o dimineaţă întrea-

gă în faţa calculatorului până 

eşti selectat să intri la examen 

este iar o problema semnifi ca-

tivă”, a spus studenta.

Studenta este de părere că 

profesorii nu empatizează sufi -

cient cu studenţii, majoritatea 

fi ind indiferenţi când vine vor-

ba de difi cultăţile întâlnite de 

studenţi. Cât despre presiunea 

pusă pe umerii studenţilor, a-

ceasta a existat mereu, profeso-

rii spunând că te „aşteaptă în 

restanţă”, dacă nu înveţi exact 

ce ţi-au cerut.

„Presiune multă s-a pus pe 

studenţi din totdeauna, nu o 

să auzi un profesor să-ţi spu-

nă ,«va fi  bine», tot ce o să 

auzi din partea lor este «o să 

ne vedem în restanţă» dacă 

nu înveţi exact după aştep-

tări, iar grija asta chiar te do-

mină. Anul ăsta e şi mai greu, 

este mult mai difi cil să înţe-

legem materia predată prin 

intermediul cursurilor online, 

interacţiunea cu profesorii, 

colegii este foarte importan-

tă”, a explicat studenta.

Notele nu îţi infl uenţează 
viitorul, spun studenții

Andrei Olpretean, student în 

anul I la Facultatea de Drept la 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, 

consideră că o notă nu ar tre-

bui să defi nească studenţii, pen-

tru că ei reprezintă mult mai 

mult decât o cifră.

„În România, ne-a fost im-

plementat de mici faptul că no-

tele sunt foarte importante, că 

pentru a ajunge cineva trebu-

ie să ai doar note mari, că pen-

tru a reuşi trebuie să fi i primul 

la şcoală. Învăţământul nu se 

bazează doar pe nişte califi ca-

tive. Există o perspectivă mult 

mai amplă pe lângă cifrele scri-

se pe o foaie. Nu notele sunt 

cele care îţi infl uenţează viito-

rul, ci cunoştinţele. Într-adevăr, 

cunoştinţele au un rol esenţial 

şi acestea ar trebui să fi e fun-

damentul determinării notei”, 

a declarat Andrei Olpretean, 

pentru monitorulcj.ro.

Tânărul student spune că 

sistemul de predare-învăţare 

online este difi cil atât pentru 

profesori, cât şi pentru elevi. 

Andrei Olpretean mai afi rmă 

că nu a întâlnit stări de anxi-

etate sau depresie, dar în 

schimb au fost nişte emoţii 

mai puternice. Având în vede-

re că examenele sunt online, 

stresul poate veni din cauza 

tehnologiei, spre exemplu gri-

ja de a nu rămâne fără inter-

net în mijlocul examenului.

Studenții clujeni, copleșiți de sesiune!
„Nu vei auzi un profesor să-ți spună ,«va fi bine!», tot ce o să auzi e «ne vedem în restanță!»”

Studenţii consideră că presiunea pusă pe umerii lor este foarte mare în această perioadă

În cazul studenţilor 

de la Medicină, lucrurile 

sunt mai complicate, 

deoarece în anii IV – VI 

au câte patru sesiuni 

de examene pe an. 

Studentul Andrei Vede 

consideră că sesiunea 

este stresantă 

şi îţi „fură” mult 

din timpul tău liber.

„Săptămânile premergă-

toare sesiunii devin, pe mă-

sură ce se 

apropie exa-

menele, din 

ce în ce mai 

s t r e s a n t e , 

pentru că tu 

îţi subliniezi 

c u r s u r i , 

cărţi, faci 

notiţe, dar 

mai vine şi 

momentul în 

care trebuie 

să şi înveţi 

ma t e r i a l u l 

prelucrat. De 

aceea, eu, 

spre exem-

plu, în ulti-

mele două 

s ăp t ămân i 

dinainte de 

s e s i u n e , 

constat că 

încep să aloc 

tot mai mult 

timp învăţa-

tului şi păs-

trez tot mai 

puţin timp 

pentru mine, pentru hob-

by-uri, pentru relaxare şi 

recreare”, a declarat An-

drei Vede, student la Uni-

versitatea de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţiega-

nu”, pentru monitorulcj.ro.

Tânărul spune că la exa-

menele susținute online 

există părţi rele, dar şi părţi 

bune. Cel mai mare deza-

vantaj este că testezi raţiu-

nea clinică, dar nu şi capa-

citatea de examinare.

„Legat de examenele da-

te online, sincer, pot spune 

că există plusuri şi minu-

suri. Un exemplu pozitiv ar 

fi că fiind 

axate pe ide-

ea abordării 

unui pacient, 

aceste exa-

mene online 

nu pun ma-

re accent pe 

detaliile lip-

site de rele-

vanţă clini-

că. Iar un 

exemplu ne-

gativ este că 

nu se verifi-

că dacă eşti 

în stare să re-

alizezi un 

examen cli-

nic obiectiv, 

dacă ştii să 

faci diverse 

manevre, di-

verse mano-

pere. Practic, 

testezi raţiu-

nea (partea 

«teoretică» a 

simţului cli-

nic), dar nu 

testezi capacitatea de a efec-

tua examinarea în sine (par-

tea «practică» a simţului cli-

nic)”, a explicat studentul 

medicinist.

Sesiunea online 
a mediciniștilor 
are părți bune, dar și rele!

ANDREI OLPRETEAN | 
student la Drept

 „Trăim vremuri 
nefericite, nu putem 
nega acest aspect. 
Circumstanțele actuale 
au avut un impact 
deosebit asupra 
sistemului de 
învățământ și totodată 
asupra studenților. 
Cert este că nu e cel mai 
ușor lucru să stai 
conectat în fața unui 
monitor și să reușești 
să ai un nivel mare de 
productivitate. 
Este o muncă deosebită, 
atât din partea 
profesorilor cât și a 
studenților și trebuie 
apreciat acest efort. 
Este cert faptul că ne 
lipsește interacțiunea 
directă cu ceilalți și asta 
infl uențează într-un fel 
sau altul difi cultatea 
cu care ne duelăm 
zilnic în contextul 
orelor on-line.“

CITEȘTE MATERIALUL INTEGRAL 
PE MONITORULCJ.RO!
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Alianţa Naţională a 

Organizaţiilor Studenţeşti 

din România a transmis un 

mesaj, după moartea stu-

dentului din Cluj-Napoca. 

Stresul provocat tinerilor 

din facultăţi ar putea duce 

la agravarea problemelor 

de sănătate existente.

Alianţa Naţională a Organi-

zaţiilor Studenţeşti din Româ-

nia (ANOSR) a transmis un me-

saj prin care îşi exprimă „regre-

tul profund” faţă de studentul 

de la Facultatea de Ştiinţe Poli-

tice, Administrative şi ale Co-

municării, care a murit în urma 

unui infarct, chiar înainte să in-

tre într-un examen online.

ANOSR trage un semnal de 

alarmă în legătură cu tragediile 

de acest fel, fi indcă nu există o 

strategie în ceea ce priveşte pro-

tejarea sănătăţii mintale a stu-

denţilor: „Din nefericire, tragedi-

ile, cum este cea de ieri (luni – 

n.r.), ne amintesc încă o dată de 

lipsa unor strategii şi a unor ac-

ţiuni coordonate la nivel naţio-

nal şi la nivel universitar în ce-

ea ce priveşte sănătatea mintală 

a studenţilor, deşi multe ţări ofe-

ră exemple de bună practică”, 

se arată într-un mesaj al ANOSR.

Sănătatea mintală, 
o problemă în educaţie

ANOSR susţine faptul că es-

te necesar ca studenţii să pri-

mească sprijin psihologic în le-

gătură cu diverse probleme per-

sonale, dar şi realaţia stu-

dent-profesor:

„Este acută nevoia oferirii de 

sprijin psihologic studenţilor ca-

re se confruntă cu diferite pro-

bleme personale, împreună cu 

o schimbare de paradigmă în 

ceea ce priveşte «starea de bi-

ne» a studentului. Decalajele de 

învăţare şi problemele cu care 

se confruntă în general studen-

ţii pot fi  depăşite doar prin în-

ţelegerea şi colaborarea studen-

ţilor şi a cadrelor didactice, iar 

dialogul, sprijinul individualizat 

şi fl exibilitatea sunt esenţiale în 

această perioadă.”

Având în vedere ultima tra-

gedie, moartea studentului clu-

jean, ANOSR susţine că acum 

este momentul în care să conşti-

entizăm că sănătatea mintală es-

te o problemă în educaţia româ-

nească, fi ind nevoie de o strate-

gie în care studentul şi nevoile 

sale să fi e pus în centrul atenţi-

ei. Totuşi, acest lucru nu va mai 

schimba, din păcate, soarta tâ-

nărului student decedat.

„Este momentul să conşti-

entizăm cu adevărat că sănă-

tatea mintală reprezintă o rea-

lă problemă în educaţia româ-

nească, că nu avem în conti-

nuare un învăţământ centrat 

pe student şi nevoile sale, iar 

măsurile întârzie să apară. Toa-

te acestea nu pot, în schimb, 

întoarce evenimentul tragic pro-

dus şi alunga durerea încerca-

tă de cei dragi. Transmitem con-

doleanţe familiei şi celor apro-

piaţi!”, a mai transmis Alianţa 

Naţională a Organizaţiilor Stu-

denţeşti din România.

„Suntem parte a unui 
sistem care te presează 
până la limită”

Pe lângă organizaţiile studen-

ţeşti, şi părinţii care au la rân-

dul lor copii studenţi au fost cu-

tremuraţi de vestea morţii stu-

dentului clujean. Ei au reacţio-

nat în număr mare pe reţelele 

de socializare, exprimându-şi 

solidaritatea faţă de părinţii în-

dureraţi, dar şi nemulţumirea 

faţă de comportamentul exigent 

şi strict al unora dintre profe-

sori, mai ales ţinând cont de 

contextul actual impus de pan-

demia de COVID-19.

„Aceasta nu mai e şcoală, 

aceasta nu mai este viaţă. 

Creştem generaţii înspăimân-

tate, fragile fi zic şi psihic şi 

cu sufl etul ferfeniţă! Pentru 

că aşa am moştenit unii din-

tre noi, de la alţii... Odihneş-

te-te în pace, copil îngropat 

de locul unde te-ai dus să-ţi 

împlineşti visurile! Nu-mi pot 

imagina durerea părinţilor tăi! 

Eu încă am inima împietri-

tă!”, a declarat Nicoleta Bo-

goş, fondatoarea Asociaţiei 

„Licuricii Fericiţi”, care susţi-

ne de sute de copii provenind 

din categorii defavorizate şi 

de zeci de bătrâni din Câm-

pulung Moldovenesc.

„Mi-aş dori să atrag atenţia 

tuturor cadrelor didactice, stu-

denţilor şi tuturor celor care 

au legătură cu mediul acade-

mic. Suntem oameni! Profe-

sori, studenţi, elevi. Suntem 

toţi parte a unui sistem care 

te presează până la limită, ca-

re te face să te îndoieşti de ti-

ne mai mult decât să te încu-

rajeze. E o perioadă difi cilă, 

complicată şi grea! Ne axăm 

pe rezultate şi ne împingem 

până la ultima picătură de pu-

tere, fi ind presaţi şi de alte pro-

bleme.Ne e dor de colegi, ne 

e dor de îmbrăţişări, strângeri 

de mână şi oameni. E uman. 

Vă rog să aveţi în vedere, dom-

nilor profesori, că suntem şi 

noi, studenţii, în aceeaşi cate-

gorie ca dumneavoastră”, a 

transmis la rândul său Alex 

Stoica, student la Universita-

tea Tehnică din Cluj-Napoca.

CAMPANIE DE INFORMARE SUSȚINUTĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

Creştem generaţii înspăimântate!
Studenții, după moartea tragică a colegului lor: „Nu avem un învăţământ centrat pe student şi nevoile sale!”.

ANOSR trage un semnal de alarmă privind lipsa unei strategii în protejarea sănătăţii mintale a studenţilor

ALEX STOICA | 
student UTCN

„Dacă ești student, 
întreabă-ți colegii cum 
sunt! Dacă ești profesor, 
întreabă-ți studenții cum 
sunt! Profesor, elev sau 
student, suntem 
împreună, nu uitați 
asta! E mare păcat 
că ne-am obișnuit cu 
tragediile ca să ne dăm 
seama că avem lacune 
mari, peste tot. Sincere 
condoleanțe pentru 
studentul de la Cluj!“
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Lucrările la cel 

mai modern sediu 

al unei şcoli speciale 

din ţară au început, 

la Cluj-Napoca. Cum va 

arăta şi când va fi  gata?

Lucrările la obiectivul „Con-

struirea Sediului Centrului Şco-

lar pentru Educaţie Incluzivă”, 

instituţie de învăţământ spe-

cial afl ată în subordinea Con-

siliului Judeţean Cluj, se afl ă 

în plină derulare.

Cu o valoare totală de 

14.160.963 de lei (fără TVA), 

proiectul realizat din fon-

duri europene vizează con-

struirea celei mai moderne 

şcoli speciale din ţară, care 

va dispune de dotări unice 

la nivel naţional.

Lucrările ce urmează să 

fi e efectuate la nivelul Cen-

trului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Cluj-Napoca, situ-

at pe strada Aviator Bădescu 

nr. 3-5, constau, în esenţă, în 

demolarea corpurilor de clă-

dire existente şi realizarea pe 

acest amplasament a unui 

corp nou, cu un regim de 

înălţime P+3E, moderniza-

rea unuia dintre corpurile ac-

tuale şi organizarea spaţiului 

exterior, prin amenajarea unui 

loc de joacă şi pentru activi-

tăţi în aer liber, spaţiul ver-

de fi ind, de asemenea, rea-

menajat, inclusiv prin replan-

tarea de noi arbori.

Ce facilităţi va avea centrul?

Pentru a răspunde cerinţe-

lor educaţionale actuale, no-

ul sediu al şcolii speciale clu-

jene va benefi cia, în premie-

ră naţională, de o grădină sen-

zorială amplasată pe acope-

riş, precum şi de un spaţiu 

special destinat hidroterapiei.

Totodată, în vederea asigu-

rării unui act educaţional de 

calitate şi la standarde euro-

pene, va fi  amenajată şi o zo-

nă dedicată relaxării şi recre-

erii personalului instituţiei.

Potrivit forului adminis-

trativ judeţean, lucrările au 

un termen de execuţie de 

maxim 24 de luni.

Cel mai modern sediu al unei şcoli speciale se construieşte la Cluj

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Universitatea 

„Babeş-Bolyai” (UBB) 

atrage an de an mii 

de studenţi, odată 

cu dezvoltarea munici-

piului Cluj-Napoca. 

În acest context, 

Consiliul Studenţilor 

de la UBB cere un nou 

cămin în Complexul 

Studenţesc Haşdeu.

Consiliul Studenţilor de 

la UBB Cluj-Napoca a cre-

at o petiţie online prin ca-

re solicită universităţii rea-

menajarea Campusului Haş-

deu şi mansardarea cămi-

nelor 2-6, conform temene-

lor stabilite în proiectul de 

reamenajare a complexului 

studenţesc.

Studenţii din cadrul Con-

siliului susţin că odată cu 

dezvoltarea Clujului, UBB 

a adus mii de studenţi din 

ţară şi din străinătate, da-

torită rezultatelor locale, 

dar şi ale universităţii, prin 

programe de licenţă, mas-

terat şi doctorat.

Astfel, ei consideră că 

acest lucru a dus la supra-

aglomerarea căminelor de-

ja existente şi au creat o pe-

tiţie online prin care solici-

tă ca proiectul de reamena-

jare a Campusului Haşdeu 

să continue.

„Acest lucru a dus, în ul-

timii ani, la o problemă se-

rioasă privind capacitatea 

de cazare pe care universi-

tatea o poate susţine, deoa-

rece o mare parte dintre so-

licitările pentru loc în cămi-

nele studenţeşti nu mai poa-

te fi îndeplinită, iar numă-

rul aplicanţilor este în con-

tinuă creştere”, se arată 

într-un mesaj al Consiliului 

Studenţilor UBB.

Petiţia online a fost cre-

ată doar cu o seară înainte, 

marţi, 19 ianuarie, în jurul 

orei 22:00 și a strâns până 

miercuri dimineața, peste 

510 semnături de la studenţi.

Preţurile chiriilor, motiv 
pentru îmbunătăţirea 
cazării la UBB

Studenţii din Consiliu au 

tras un semnal de alarmă 

privind preţurile exorbitan-

te ale chiriilor din Cluj-Na-

poca. Ei consideră că acest 

lucru este foarte relevant şi 

ar trebui să ducă la îmbună-

tăţirea condiţiilor de cazare 

din campusurile studenţeşti:

„Prin prisma activităţii de 

cercetare şi de dezvoltare a 

mediului comunitar clujean, 

se observă o pantă ascen-

dentă şi în ceea ce priveşte 

preţul imobilelor în care vor 

fi  cazaţi viitorii şi actualii 

studenţi. Această situaţie îm-

pinge spre îmbunătăţirea ser-

viciilor de cazare şi spre mă-

rirea numărului de locuri în 

cadrul căminelor din Univer-

sitatea «Babeş-Bolyai».”

Totodată, prin cazarea în 

căminele din campus, studen-

ţii au ocazia de a-şi cunoaşte 

mai bine „mediul academic”.

„Studenţii, de cele mai mul-

te ori, doresc să se cazeze în 

spaţiile alocate acestora din par-

tea universităţii pentru a cu-

noaşte mediul academic, pen-

tru a interacţiona cu alţi stu-

denţi şi pentru a benefi cia de 

cele mai bune spaţii de cazare 

în cadrul căminelor. Prin urma-

re, este o reală nevoie de con-

struirea unui nou cămin, ca U-

niversitatea «Babeş-Bolyai» să 

poată satisface un număr mai 

mare de cereri de cazare decât 

în prezent şi, implicit, să le a-

sigure studenţilor condiţii op-

time pentru o bună desfăşura-

re a activităţii de cercetare”, se 

arată în textul petiţiei.

Studenţii vor cămin, activiştii cer copaci!
Studenţii de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca îşi doresc un nou cămin în Campusul Haşdeu. 
Activiştii de mediu se opun şi se plâng că proiectul reduce suprafaţa spaţiului verde din zonă.

PUZ-ul Complexului Studenţesc Haşdeu propune etajarea căminelor II, III, IV şi V, respectiv construirea unui nou cămin

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al 
Complexului Studenţesc Hașdeu propune 
etajarea căminelor II, III, IV și V, realizarea 
unei construcţii (cămin stundenţesc, clădire 
exponat). Totodată, se propune amenajarea 
spaţiului verde pentru odihnă, sport și re-
creere, amenajare circulaţii, reorganizare lo-
curi de parcare. Etajarea căminelor ar aduce 
în plus 474 de locuri de cazare.

Noul cămin ar urma să aibă trei etaje și va fi  
construit pe un teren cu suprafaţa de 973 
mp. Arhitecţii care au elaborat PUZ arată că 
în prezent, cererea pentru cămine este mult 
mai mare decât oferta, iar complexul de ca-

zare din Hașdeu a devenit suprapopulat, im-
punându-se necesitatea realizării unor spaţii 
suplimentare de cazare, se arată în docu-
mentaţia elaborată de K&K Studio.

Pe lângă cele deja menţionate, mașinile ar fi  
scoase din complexul studenţesc, fi indcă lu-
crările de la parkingul Hașdeu se apropie de 
fi nalizare. Parkingul este amplasat în apropi-
erea cantinei. Vor fi  însă amenajate parcări 
pentru biciclete în vecinătatea căminului I și 
intercalat cu zonele de sport în aer liber, iar 
trafi cul auto va fi  restricţionat în interiorul 
complexului, permiţându-se accesul doar în 
situaţii deosebite.

Cămin nou cu 400 de locuri în Hașdeu și încă un etaj pe cele existente

Consiliul Studenţilor UBB 

a atras atenţia asupra 

faptului că activiştii 

de mediu se opun, în 

număr mare, proiectului 

de reamenajare a spaţiilor 

universitare de cazare. 

Argumentul împotriva 

activiştilor de mediu 

este faptul că arborii tăiaţi 

vor fi  replantaţi într-o altă 

zonă a campusului.

„Deoarece mai mulţi ac-

tivişti de mediu încearcă, 

prin diverse mijloace, să îm-

piedice acest proiect, adu-

când ca argument tăierea mai 

multor arbori din Campusul 

Haşdeu, dorim să subliniem 

faptul că arborii afl aţi, actu-

almente, în arealul ales pen-

tru construirea căminului în 

cauză vor fi  replantaţi într-un 

alt loc al campusului”, au 

dat asigurări studenţii.

Studenţii UBB susţin atât 

proiectul de reamenajare a că-

minelor, esenţial pentru bine-

le lor, cât şi protejarea mediu-

lui înconjurător.

„Pentru că poziţia Consi-

liului Studenţilor din Univer-

sitatea «Babeş-Bolyai» este fa-

vorabilă construirii acestui 

spaţiu de cazare necesar stu-

denţilor şi, totodată, susţine 

mansardarea altor cinci cămi-

ne deja existente, solicităm 

sprijin în continuarea demer-

sului de reamanajare a Cam-

pusului Haşdeu. Pentru ca 

acest lucru să fi e posibil, avem 

rugămintea ca toţi cei care ne 

împărtăşesc poziţia să sem-

neze petiţia noastră! Ulterior, 

rezultatele acesteia vor fi  trans-

mise către instituţiile compe-

tente. De asemenea, vă rea-

mintim că noi, Consiliul Stu-

denţilor din Universitatea «Ba-

beş-Bolyai», susţinem activ 

protejarea mediului înconju-

rător, participând constant la 

diferite proiecte de acest tip, 

precum UBB Goes Green şi 

alte acţiuni de ecologizare şi 

de plantare a unor noi arbori”, 

se arată în petiţia online.

Activiştii spun că 
„studenţii vor să respire”

Activiştii de mediu se 

opun construirii unui nou 

cămin studenţesc în Cam-

pusul Haşdeu, arătând că 

acesta ar reduce suprafaţa 

spaţiului verde din zonă.

Până la ora publicării ma-

terialului, petiţia online denu-

mită „Vrem aer curat în Haş-

deu” a strâns peste 2.400 de 

semnături de la clujeni. Prin 

această petiţie se solicită au-

torităţilor regândirea locaţiei 

cămiului propus spre constru-

ire prin Planul Urbanistic Zo-

nal – dezvoltare complex stu-

denţesc Haşdeu, afl at în dez-

batere publică până de curând.

„Se doreşte construirea unui 

cămin de studenţi şi distruge-

rea spaţiului verde din Cam-

pusul Haşdeu. Vă rugăm să ne 

sprijiniţi prin luarea unei po-

ziţii civile, legale, decente, pen-

tru a putea interveni în mod 

favorabil în cadrul acestui pro-

iect de construire. Implicarea 

noastra civică rapidă ar putea 

conduce în mod favorabil la 

regândirea locaţiei căminului 

în Planul Urbanistic Zonal din 

Campusul Haşdeu”, se arată 

în textul petiţiei.

De asemenea, iniţiatorii îi 

îndeamnă pe clujeni să sem-

neze petiţia, dar şi să trimită 

sesizări, observaţii şi puncte 

de vedere Primăriei şi să scrie 

adrese, pe care să le depună 

la Serviciul Centrul de Infor-

mare pentru Cetăţeni.

Activiştii se opun 
reamenajării 
Campusului Haşdeu
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Licitaţia pentru execuţia 

lucrărilor de pe strada 

Mihail Kogălniceanu va fi  

reluată. Singura fi rmă 

care a depus ofertă a fost 

Diferit SRL, care a fost 

însă descalifi cată.

Asocierea condusă de Di-

ferit SRL a fost singura inte-

resată de revitalizarea străzii 

Mihail Kogălniceanu, iar ofer-

ta a fost descalifi cată de Co-

misia de evaluare, motiv pen-

tru care licitaţia va fi  reluată, 

a anunţat primarul Emil Boc, 

în şedinţa extraordinară de 

miercuri a Consiliului Local.

Unicul ofertant pentru pro-

iectul „Lucrări de amenajare 

urbană strada Mihail Kogăl-

niceanu, strada Universităţii 

şi străzile adiacente” a fost 

asocierea Diferit SRL – Eco 

Garden Construct SRL – Mu-

zeul Naţional de Istorie a Tran-

silvaniei – Energo Power.

„Va trebui să reluăm lici-

taţia pentru modernizarea 

străzii Mihail Kogălniceanu. 

La licitaţie s-a prezentat o 

singură fi rmă, iar oferta a fost 

descalifi cată de comisia de 

evaluare, pentru că nu a în-

trunit prevederile legii”, a 

precizat primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca.

Diferit, fi rmă „abonată” la 

bani publici, a câştigat deja 

contractele pentru moderni-

zarea străzii Regele Ferdinand 

şi a zonei adiacente, pentru 

revitalizarea Pieţei Lucian 

Blaga şi a străzilor adiacen-

te, respectiv pentru moder-

nizarea Bulevardului 21 De-

cembrie 1989.

Potrivit anunţului publi-

cat în Sistemul Electronic de 

Achiziţii Publice, valoarea 

totală a proiectului curent se 

ridică la peste 38,5 milioane 

de lei (peste 7,9 milioane de 

euro), fonduri europene. Pro-

iectul prevede modernizarea 

unei suprafaţe de circa 26.000 

mp, care cuprinde străzile 

Mihail Kogălniceanu, Uni-

versităţii, Emanuelle de Mar-

tonne, Bolyai János, Her-

mann Oberth, Kovács Dez-

sö, Gaál Gábor şi Baba No-

vac (între I.C. Brătianu şi 

strada Avram Iancu).

Licitaţia pentru strada Mihail Kogălniceanu 
va fi reluată. Diferit SRL a fost descalificată!

Noi imagini de pe locul 

viitorului Parc al 

Tineretului au fost publi-

cate de fi rma care execută 

lucrările. Un strat gros de 

zăpadă s-a așternut peste 

Pădurea Clujenilor.

Noi imagini de pe am-

plasamentul viitorei păduri-

parc au fost publicate de 

firma Nord Conforest, cea 

care execută lucrările de 

amenajare a Pădurii Cluje-

nilor. La finalul lunii sep-

tembrie 2020, primarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, anunța începe-

rea plantării primilor 150 

de arbori din parc, realizat 

pr int r -un pro iec t  cu 

finanțare europeană.

Pădure-parc cu grădini 
urbane, pasarele 
și tiroliană

Localizată în zona Bule-

vardului Muncii, pe o 

suprafață de 21,3 hectare, no-

ua pădure-parc va cuprinde, 

printre altele:

– plantații pentru stabilizarea 

solului și masive de arbori 

(1.505 de arbori);

– perimetral zonei verzi ame-

najate cu vegetație înaltă se 

va crea o zonă de protecție cu 

puieți forestieri (pe o suprafață 

de 70.000 mp);

¤ zone de poiană;

¤ zone decorative cu acti-

vitate densă, alei, mobili-

er urban;

¤ două clădiri cu funcțiuni 

publice;

¤ două pasarele care să faci-

liteze trecerea din partea es-

tică în partea vestică a sitului 

și viceversa;

¤ punct de belvedere;

¤ tiroliană;

¤ parcare (603 mp);

¤ grădină urbană închisă (pe 

o suprafata de 4.517 mp);

¤ zonă pentru plimbare câini.

Pădurea Clujenilor 
va costa 22,8 mil. lei

Prin acest proiect, Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

urmărește crearea unei zone 

de recreere care să satisfacă 

cerințele clujenilor privind 

modalitățile de petrecere a 

timpului liber. Toată vegetația 

propusă are rolul de a crea un 

spațiu bogat din punct de ve-

dere estetic și coloristic, op-

tim pentru plimbări, drumeții, 

picnic, plimbări cu bicicleta, 

socializare, sport.

„Acest parc va oferi pe 

lângă posibilitatea de rela-

xare și posibilități de agre-

ment, motiv pentru care a 

fost propusă realizarea u-

nei instalații de tip tirolia-

nă pe un traseu de 250 de 

metri lungime (diferență de 

nivel de 19,50 m)”, a pre-

zentat Emil Boc proiectul 

în valoare totală de 

22.861.202,24 de lei.

Zăpada s-a așternut 
peste Pădurea Clujenilor!
Peisaje superbe de iarnă, surprinse în viitorul Parc al Tineretului

4.000 de arbuşti vor fi  plantaţi în Pădurea Clujenilor

Două localuri din 

Cluj-Napoca au fost 

amendate cu câte 10.000 

de lei fiecare pentru că 

nu au respectat măsura 

suspendării activităţii 

în spaţiul închis.

Poliţiştii din Cluj-Napoca 

au desfăşurat, marţi, mai mul-

te activităţi pentru verifi carea 

modului de respectare a mă-

surilor de siguranţă introdu-

se în contextul pandemiei.

Oamenii legii au verifi cat 

mai multe localuri, dar şi să-

lile de fi tness pentru a se a-

sigura că se respectă măsu-

rile de combatere a COVID-19. 

Au fost legitimate circa 50 de 

persoane, fi ind verifi caţi 13 

operatori economici. Două 

localuri din centrul oraşului, 

Klausen Burger și Che Gueva-

ra, au fost amendate de po-

liţişti, deoarece îşi desfăşu-

rau activitatea în interior.

„Cu ocazia controalelor 

efectuate, au fost identifi-

caţi doi operatori economici 

de pe raza municipiului 

Cluj-Napoca care nu respec-

tau măsura suspendării ac-

tivităţii (activităţi de tip bar) 

în spaţiul închis, societăţi-

le deţinătoare fiind sancţio-

nate fiecare cu amenda în 

valoare de 10.000 de lei, con-

form Legii 55/2020”, a trans-

mis Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Cluj.

Localuri amendate pentru 
că au primit clienți în interior

Cluj-Napoca a intrat 

în topul oraşelor 

în care se trăieşte 

cel mai sănătos, 

alături de alte oraşe 

importante din lume, 

printre care Timişoara.

Cluj-Napoca se situează 

pe locul 16 într-un clasa-

ment internaţional, care 

arată primele 20 de oraşe 

din ţară în care oamenii 

trăiesc cel mai sănătos. Ti-

mişoara, un alt oraş româ-

nesc, a intrat şi el în cla-

sament, pe locul 15.

Conform publicaţiei mo-

ney.co.uk, oraşul din ini-

ma Transilvaniei a depăşit 

în Top 10 patru oraşe din 

Finlanda (Helsinki), Tur-

cia (Bursa),  Austral ia 

(Brisbane) şi Danemarca 

(Copenhaga).

Clasamentul a fost rea-

lizat pe mai multe criterii: 

rata de obezitate, rata de 

poluare, preţurile alimen-

telor şi mâncărurilor, spe-

ranţa de viaţă şi orele pla-

netare. „Cel mai sănătos 

oraş din lume” este Valen-

cia, din Spania.

Clujul, printre cele mai 
„sănătoase” orașe din lume

VEZI CLASAMENTUL CELOR MAI 
SĂNĂTOASE ORAȘE DIN LUME!
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Ședință cu scântei, mier-

curi, în Consiliul Local 

Cluj-Napoca. 

Reprezentanții Partidului 

Social Democrat (PSD) au 

intrat în discuții în con-

tradictoriu cu primarul și 

viceprimarul Clujului.

Discuțiile au început încă 

dinainte ca proiectele de pe 

ordinea de zi să intre în dez-

batere, și anume odată cu in-

formarea cu care primarul 

Emil Boc, că în urma unor 

discuții cu prim-ministrul Flo-

rin Cîțu, șeful Executivului, a 

declarat că va susține o așa 

numită „lege a zonelor me-

tropolitane”. Consilierul local 

PSD Vladimir Mătușan, unul 

dintre cei mai vocali membri 

ai opoziției, l-a întrebat pe pri-

mar în ce sens îi vor fi  spori-

te atribuțiile, după intrarea în 

vigoare a unei asemenea legi. 

Vă redăm în continuare 

intervenția acestuia:

„Legat de întâlnirea pe ca-

re domnul primar și prim-mi-

nistrul Cîțu au avut-o, rapor-

tat la declarația dânsului din 

ziar, referitor la zona metro-

politană și o posibilă elabora-

re a legii zonei metropolitane 

privind sporirea atribuțiilor 

primarilor de orașe reședință 

de județ, din discuțiile purta-

te cu colegii primari PSD, am 

înțeles că nu a fost o discuție 

la nivelul Zonei Metropolita-

ne Cluj și aș dori să îl întreb 

pe domnul primar dacă a dis-

cutat mai în detaliu aspecte 

legate de această lege a zonei 

metropolitane și implicit în ce 

sens să fi e sporite atribuțiile 

primarilor în municipii 

reședință de județ, ca să le 

pot da mai multe detalii pri-

marilor din Zona Metropoli-

tană Cluj”, a declarat Mătușan.

Emil Boc: „Ce s-a întâmplat 
în Florești 
ne-a afectat și pe noi”

Primarul a răspuns că 

nu urmărește să își creas-

că atribuțiile prin această 

lege, ci să creeze cadru le-

gal pentru aplicarea unui 

plan coerent la nivel de zo-

nă metropolitană.

„Nu am pronunțat cuvin-

tele «sporirea atribuțiilor pri-

marilor de municipii reședință 

de județ». Eu nu am pronunțat 

asemenea frază, și nu o să 

pronunț, pentru că nu despre 

asta este vorba. E vorba de 

un proiect care să reglemen-

teze modul de funcționare a 

zonelor metropolitane rapor-

tate la municipiul reședință 

de județ. Ce s-a întâmplat în 

Florești ne-a afectat și pe noi 

major, în Cluj-Napoca, dar nu 

am avut niciun cuvânt de spus 

cu privire la niciun element 

de dezvoltare urbană din 

Florești. E vorba doar de a 

avea coerență în plan, care să 

aibă forță juridică. (...) 

Construiești cât construiești, 

dar trebuie să vezi, ai și 

grădinițe, creșe, școli sau da-

că creezi presiune pe munici-

piul reședință de județ. (...) 

Noi suntem la partea de înca-

sare și în ceea ce privește 

Someșul, ceea ce se întâmplă 

în amonte culegem noi, clu-

jenii, gunoaiele. Dacă nu avem 

cadru legal, fi ecare va zice că 

își face treaba pe bucățica lui, 

dar nu îl va interesa ce fac re-

stul”, a declarat edilul.

Opinii împărțite 
și în privința noului 
cămin din Hașdeu

Ulterior, Vladimir Mătușan 

a ridicat și problema căminu-

lui propus spre construire în 

Complexul Studențesc Hașdeu, 

spunând că dezbaterea publi-

că privind acest subiect nu a 

fost sufi cient mediatizată (vezi 

pagina 5 – n.r.).

„Construcția căminului 

din Hașdeu este un proiect 

care a generat o petiție îm-

potriva construirii acelui 

cămin în acel amplasament 

prin defrișarea și distruge-

rea unei suprafețe de 1.000 

de metri pătrați de zonă 

verde din centrul Clujului, 

consultare publică care 

chiar dacă a fost anunțată 

pe site-ul Primăriei, nu au 

participat locuitorii acelei 

zone, pentru că nu au știut. 

Și noi am aflat de la asociații 

care s-au opus acestui pro-

iect și ne-au solicitat spri-

jinul. Am solicitat ca în ca-

zul acestor proiecte de im-

pact pentru sănătatea vieții 

tuturor clujenilor, inclusiv 

a noastră ca și consilieri 

locali care conducem aceas-

tă urbe să fim anunțați de 

aparatul de specialitate a 

Consiliului Local, iar oa-

menii să fie anunțați prim 

mijloace de comunicare 

mass-media, ziare online, 

scrise și chiar TV”, a mai 

spus Mătușan.

Primarul Emil Boc i-a răs-

puns că atât dânsul, cât și co-

legii săi de partid au avut oca-

zia de a-și spune părerea în 

cadrul ședințelor de Urbanism, 

însă nu au făcut-o.

„Domnu’ consilier local, 

domnu’ avocat, unde-i le-

ge nu-i tocmeală. Dumnea-

voastră aveți reprezentanți 

în Comisia de urbanism, 

toți consilierii locali pot par-

ticipa la toate ședințele Co-

misiei tehnice de urbanism. 

Stăm cât e nevoie până se 

lămuresc vecini, ne-vecini, 

probleme juridice, urbane, 

de mediu. Stăm acolo până 

când se găsește formula le-

gală a unui proiect. În Co-

misia tehnică nu am văzut 

pe nimeni de la partidul pe 

care îl reprezentați să fi ri-

dicat un deget sau să aibă 

vreo observație. (...) Îi in-

vităm pe cei care vor să fa-

că observații să nu invoce 

la sfârșit că nu au făcut ce 

trebuia la început. La noi 

totul e transparent și pu-

blic, inclusiv ședințele co-

misie tehnice. Dacă nu 

participați acolo, degeaba 

veniți acum, a treia zi du-

pă Scriptură, și spuneți că 

nu ați știut. V-au ales clu-

jenii ca să știți totuși ceva, 

domnu’ consilier, nu numai 

să luați cuvântul, e bine și 

asta, apreciem, ține de 

exercițiul meseriei de avo-

cat, vă faceți mâna”, a re-

plicat Emil Boc.

S-au încins spiritele în Consiliul Local!
Consilierul local PSD Vladimir Mătușan, „școlit” de primarul Emil Boc în drept constituțional. 
Contre aprigi și între viceprimarul Dan Tarcea și consilierul PSD Anca Ciubăncan.

Primarul Emil Boc și viceprimarul Dan Ștefan Tarcea, schimb acid de replici cu consilierii locali social-democrați

La fel ca în plenul Consi-

liului Județean Cluj, grupul 

PSD nu a fost de acord nici 

în Consiliul Local cu plafona-

rea salariilor bugetarilor din 

administrația locală. Vladimir 

Mătușan a prezentat punctul 

său de vedere.

„Legat de acest proiect, 

vrau să vă aduc la cunoștință 

faptul că eu, în calitate de 

consilier local, militez pen-

tru punerea în aplicare a 

majorării sa-

lariului brut 

pe econo-

mie, așa cum 

era prevăzut 

pentru anul 

2021. Consi-

der că Hotă-

rârea Consi-

l iu lui  nu 

poate bate o 

lege a Guver-

nului. Mie 

mi se pare că 

o lege este 

mai presus 

decât o Ho-

tărâre de Gu-

vern, care 

din păcate 

guvernează 

prin Hotărâri 

de Guvern, 

O rdonan țe 

de Urgență sau Ordonanțe 

de Guvern, ocolind legea. 

(...) Dacă creștem salariile 

bugetarilor, aspect cu care 

cei din privat poate nu sunt 

mulțumiți, facem o infuzie 

de bani pe piața de capital, 

care duce la o creștere a 

economiei”, a spus consili-

erul PSD.

Primarul Emil Boc, ju-

rist experimentat la rândul 

său, a profitat de prilej pen-

tru a-și etala cunoștințele 

și i-a oferit lui Mătușan 

„pro bono” o lecție de drept 

constituțional.

„Știu că ați absolvit Facul-

tatea de Drept de la UBB, ați 

avut în anul I și un curs de 

drept constituțional, acum o 

să mă întorc împotriva celui 

care v-a predat cursul și să îl 

întreb de ce nu a explicat 

studenților că la temeiul unei 

Hotărâri de Guvern trebuie să 

fi e un act cu valoare de lege, 

care poate fi  o lege organică 

sau ordinară 

sau Ordonanță 

de Urgență. 

Întrebarea ca-

re se pune în 

acest caz este 

dacă este la 

temelia aces-

tei Hotărâri de 

Guvern un act 

cu valoare de 

lege. Dum-

neavoastră ați 

spus că nu 

există. Eu vă 

spun că exis-

tă Ordonanța 

numărul 226 

din 30.12.2020 

și vă rog să 

consultați toți 

anii, indife-

rent de cine a 

fost la guver-

nare, că la fi nalul anului se 

emite o Ordonanță de Urgență 

care reglementează cadrul fi -

nanciar pentru anul urmă-

tor, ca să se poată elabora 

legea bugetului de stat pe 

baza actelor normative în vi-

goare în acel an. Toate par-

tidele afl ate la guvernare au 

făcut acest lucru. Pledoaria 

dumneavoastră avocațială a 

smuls lacrimile auditoriului, 

e adevărat, dar partea de aco-

perire legală nu o are”, i-a 

răspuns primarul.

Plafonarea salariilor, prilej 
pentru Boc să „îl școlească” 
pe Mătușan într-ale legii

Contre între viceprimarul Dan Tarcea și consilierul Anca Ciubăncan
Colega de partid a lui Vladimir Mătușan, 
Anca Ciubăncan, a intervenit la rândul său în 
discuție, reclamând că viceprimarul Dan 
Ștefan Tarcea nu le-ar permite consilierilor 
PSD să vorbească cât ar dori. Vă redăm mai 
jos schimbul de replici dintre aceștia.

Anca Ciubăncan: „Vă rugăm să ne lăsați să 
vorbiți! Așa faceți și la ședințele de Comisie, 
nu se poate tot timpul să ne tăiați aripile, 
noi nu avem niciun drept la argument. Și 
acum primim mesaje de la cetățeni, să citiți 
titlul proiectelor cu voce tare. Vreau să aduc 
la cunoștința colegilor noștri că exact aceeași 
atitudine a domnului viceprimar este și în 
Comisia de urbanism. Nu ne lasă să vorbim.”

Dan Tarcea: „Având în vedere că folosiți deja 
a doua oară numele meu într-o ședință la 
care nu am participat, aș vrea să vă spun că 
aceste ședințe sunt înregistrate. Ați spus un 
neadevăr și în ședința trecută. Având în ve-
dere că o ședință de Comisie durează 2-3 
ore, fi ecare consilier are posibilitatea să își 
expună punctul de vedere. Să încercăm să 
concentrăm discuțiile.”

Anca Ciubăncan: „Domnul primar a făcut o 
acuză la adresa mea, că nu merg la Comisiile 
CTATU (Comisia tehnică de amenajare a teri-
toriului și urbanism – n.r.). Am participat, 
acolo se analizează multe probleme. Nu cred 
că dumneavoastră să faceți o acuză la faptul 
că un coleg al meu (sic!) s-a sesizat cu faptul 
că s-a făcut o petiție. Nu are tehnicul cu par-
tea de mediu, pe care a adus-o în discuție. 
Am participat, am discuții pertinente și des-
tul de tehnice.”

Emil Boc: „Eu nici nu știu cine e din partea 
PSD-ului în Comisia tehnică, e bucătăria in-
ternă a Consiliului Local. Eu doar am spus un 
lucru. Așa cum am văzut mulți colegi prezenți 
la Comisia tehnică, deja au puncte de vedere 
de care comisia, arhitecții, primarul țin cont. 
Am spus doar că nu am văzut acolo poziția 
dumneavoastră sau a altui reprezentant, să 
sesizați vreo problemă. Aveți posibilitatea să 
o faceți în dezbaterea publică. Acolo e locul 
unde ne putem exprima punctele de vedere, 
cu efect juridic. În rest, în «cetate», libertatea 
de exprimare e neîngrădită.”

Anca Ciubăncan şi Vladimir Mătuşan, consilieri locali PSD

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Acum o să mă întorc 
împotriva celui 
care v-a predat cursul 
și să îl întreb 
de ce nu a explicat 
studenților că la 
temeiul unei Hotărâri 
de Guvern trebuie 
să fi e un act cu valoare 
de lege, care poate 
fi  o lege organică 
sau ordinară 
sau Ordonanță de 
Urgență. (...) Pledoaria 
dumneavoastră 
avocațială a smuls 
lacrimile auditoriului, 
e adevărat, dar partea 
de acoperire legală 
nu o are.“
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Activistul Valeriu 

Nicolae l-a atacat dur 

pe europarlamentarul 

liberal Rareş Bogdan, 

afi rmând că acesta 

„are o serie de conexiuni 

cu oameni puternici, dar 

toxici” din scena politică 

românească şi nu numai.

Activistul Valeriu Nicolae, 

fost candidat independent la 

alegerile parlamentare, a de-

clarat că prim-vicepreşedin-

tele Partidului Naţional Li-

beral (PNL), europarlamen-

tarul Rareş Bogdan, şi-a fă-

cut de-a lungul timpului re-

laţii cu o listă lungă de oa-

meni „extrem de puternici şi 

toxici”, unii chiar acuzaţi 

sau condamnaţi penal.

„Să nu ne uităm valorile. 

Rareş Bogdan este cel care îl 

anunţa pe Oprescu (Sorin 

Oprescu – n.r.) că va fi  ares-

tat, omul care îi oferea pro-

priul telefon domnului Oprea 

pentru a opri o emisiune la 

TVR despre plagiatul acestu-

ia şi apropiatul/susţinătorul, 

desigur dezinteresat, al lui 

Vanghelie (Marian Vanghelie 

– n.r.). Numele domnului Bog-

dan este solid legat de o listă 

foarte lungă de oameni ex-

trem de puternici şi toxici acu-

zaţi şi condamnaţi pentru co-

rupţie”, a scris Valeriu Nico-

lae, pe pagina sa de Facebook.

„Sorin Roşca Stănescu – 

turnător la Securitate şi unul 

dintre cele mai infecte carac-

tere din presa românească îi 

este naş. Venit dintr-o familie 

foarte puternică în timpul re-

gimului comunist, Rareş Bog-

dan şi-a făcut uşor relaţii 

(foarte profi tabile) în noua 

elită a vechilor securişti. Es-

te prieten de facultate cu şe-

ful SRI şi practic cu oricine 

a trebuit. Lipsit complet de 

orice urmă de coloană verte-

brală, agresiv, manipulativ, 

inteligent şi capabil de a se 

face plăcut, Rareş Bogdan es-

te pentru mine dovada clară 

că clasa politică veche este un 

hoit. Cu fi ţe de aristocrat, dar 

hoit. În cazul domnului Bog-

dan şi papagal”, a mai decla-

rat Valeriu Nicolae.

Rareş Bogdan, atacuri 
dure la adresa lui Orban

Rareş Bogdan l-a criticat 

pe liderul liberalilor, Ludo-

vic Orban, spunând despre 

acesta că „a condus partidul 

de unul singur”, fără ca el 

şi alţi lideri din teritoriu să 

aibă „niciun fel de putere re-

ală în cadrul guvernării”. 

Prim-vicepreşedintele libera-

lilor a mai declarat că lui Or-

ban „i s-a umfl at capul şi s-a 

crezut câinele alfa”.

Europarlamentarul spune 

că regretă că, după pierderea 

alegerilor parlamentare din 

toamnă, nu i-a cerut demisia 

lui Orban de la şefi a partidu-

lui. De asemenea, Rareş Bog-

dan spune că „trebuie să re-

confi gurăm pe baza oameni-

lor reformişti pe care îi avem, 

cu o imagine bună, susţinân-

du-l pe Florin Cîţu”.

Rareş Bogdan, „solid legat 
de oameni puternici şi toxici”

Asociaţia Municipiilor din 

România, al cărei preşedin-

te este primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a purtat discuţii cu membri 

ai Guvernului României 

privind legea bugetului de 

stat şi modifi carea Codului 

Administrativ.

Conducerea Asociaţiei Mu-

nicipiilor din România (AMR) 

a participat marţi, la o întâlnire 

cu prim-ministrul Florin Cîţu şi 

Cseke Attila, Ministrul Dezvol-

tării, Lucrărilor Publice şi Ad-

ministraţiei, pe tema bugetului 

de stat pe anul 2021.

Pe agendă s-au afl at urmă-

toarele teme:

¤ legea bugetului de stat pe 2021;

¤ reluarea şi fi nalizarea proce-

sului de descentralizare;

¤ modifi carea Codului Admi-

nistrativ;

¤ evaluarea cadrului institutio-

nal privind funcţionarea PNRR 

(Planul Naţional de Redresare 

şi Rezilienţă – n.r.);

¤ fi nanţarea burselor şi a trans-

portului elevilor;

¤ modifi carea legislaţiei privind 

achiziţiile publice pentru dota-

rea şi întreţinerea centrelor de 

vaccinare anti-COVID-19;

¤ legea salarizării.

Cheltuielile cu persoanele 
cu handicat trec înapoi 
la Guvern

În urma consultărilor cu 

premierul Florin Cîţu, s-a 

agreat, în primul rând, ca 

Guvernul să suporte 90% 

din cheltuielile cu indemni-

zaţiile pentru persoanele cu 

handicap. Amintim că, în 

bugetul de stat pentru anul 

2019, cheltuielile prin care 

statul ar fi trebuit să le asi-

gure indemnizaţiile lunare 

şi salariile asistenţilor per-

sonali au fost mutate în sar-

cina autorităţilor locale.

„Începând cu ianuarie 2021, 

cheltuielile pentru indemni-

zaţiile lunare ale persoanelor 

cu handicap grav de la nive-

lul municipiilor şi sectoarelor 

municipiului Bucureşti, drep-

turile asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav, 

centrele de asistenţă socială 

a persoanelor cu handicap, 

sistemul de protectie a copi-

lului, se vor fi nanţa astfel: 

90% de la bugetul de stat, 

10% din bugetele locale. Gu-

vernul va reglementa compo-

nenţa comisiilor de evaluare 

a dosarelor pentru persoane-

le cu handicap şi va include 

în acestea reprezentanţii mu-

nicipiilor”, se arată într-un co-

municat de presă al AMR.

De asemenea, s-a stabilit că 

Ministerul Dezvoltării, Lucrări-

lor Publice şi Administraţiei:

¤ va relua şi va accelera proce-

durile privind transferul bunu-

rilor, imobilelor, terenurilor din 

domeniul public/privat al sta-

tului, către autorităţile locale;

¤ va elabora o lege sectorială 

pentru transferul bunurilor imo-

bile afl ate în proprietatea Minis-

terului Tineretului şi Sportului 

către municipii;

¤ va ugenta procedurile de 

transfer ale acestora şi va per-

mite cadastrarea şi intabula-

rea bunurilor după transferul 

acestora către municipii;

¤ va colabora cu AMR pentru 

modifi carea prevederilor Codu-

lui Administrativ.

„Legea zonelor 
metropolitane”, susţinută 
de Guvern

Asociaţia Municipiilor din 

România mai anunţă că s-a agre-

at elaborarea unui proiect al „le-

gii zonelor metropolitane” care 

va fi  susţinut de Guvern.

Totodată, s-a acceptat pro-

punerea AMR privind anali-

zarea creşterii plafonului ac-

tual pentru autorizarea tra-

gerilor din fi nanţările ram-

bursabile, care este în pre-

zent de 1.200 milioane de lei, 

pentru anii 2021/2022/2023. 

(Autorizarea tragerilor se fa-

ce prin Comisia de Autoriza-

re a Împrumuturilor Locale 

– CAIL – n.r.).

Nu în ultimul rând, s-a 

agreat ca suportarea costuri-

lor burselor şi a transportu-

lui public pentru elevi să se 

facă de către Guvern.

„Metropolele” vor avea puteri sporite?
Primarul Emil Boc, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, a obţinut de la premierul Florin Cîţu 
promisiunea elaborarării proiectului „legii zonelor metropolitane”

În calitate de preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, Emil Boc a cerut legea zonelor metropolitane

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Am ridicat tema zonelor metropolitane, 
obligativitatea de a promova în Parlament 
o lege a zonelor metropolitane, care să ofere 
marilor municipii șansa de a putea decide 
împreună cu primarii din comunele limitrofe, 
destinul dezvoltării urbane, transportul public, 
educația, sănătatea, calitatea vieții. Astăzi, noi 
avem competențe până la granița administrativă 
a orașului nostru. Ce se întâmplă dincolo, 
nu putem să discutăm, dar tot ce se întâmplă 
dincolo de orașul nostru afectează direct calitatea 
vieții din municipiile pe care le reprezentăm. 
S-a convenit să se pregătească un proiect de lege 
care să fi e înaintat Parlamentului cu consultarea 
Asociației Municipiilor din România.“
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ANUNŢ

ABSOLVENŢII LICEULUI SANITAR, 
promoţia 1981, optică medicală, 

sunt rugaţi să mă contacteze la 00353861609900, sau 

what's app, sau email vasydor@hotmail.com,în vede-

rea organizării reuniunii de 40 de ani. 

Anunţul este pentru cei care nu sunt în grup. 

Doru Covasa

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, situat la capătul str. Giuseppe 
Verdi, cart. Iris, zona de case, 82 m 
front la drum, la intrare în satul Va-
lea Fânaţelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme până 
la teren, C.F., cadastru, curent elec-
tric, teren compact, preţ 10 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (6.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
rent electric în zonă. Merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (9.14)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 

Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

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

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
decomandat, centrală proprie, uti-
lat, izolat termic, zugrăvit recent, 
zona cinema Mărăști, preț 300 eu-
ro. Pentru informații suplimentare 
sunați la nr. de tel. 0758-051260. 
(2.7)

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, în cart. Mărăști, str. Crinului, 
deomandat, suprafața 50 mp, mo-
bilat, utilat, preț 350 euro. Pentru 
informații și detalii suplimentare 
sunați le tel. 0748-783545. (3.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona Flora, cart. Mănăș-
tur, contorizat, C.T., utilată, frigider, 
aragaz, mobilat, foarte aproape de 
mijloacele de transport în comun 
9, 29, 24, 24B, începând cu data 
de 11.01.2021. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Închiriez 2 camere decomanda-
te, utilate, mobilate, C.T., la cur-
te, preț 250 euro, str. Între Lacuri, 
nr. 23, bucătarie, baie, terasă și 1 
cameră la aceeași adresă, bucă-
tărie, baie, balcon, terasă, preț 
200 euro. Tel. 0773–902783. 
(1.7)

¤ Dau în chirie apartament mo-
bilat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
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prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat din 01.06.2020, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

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

¤ Clujean serios, muncitor, caut de 
lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.

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

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-
zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata în 
rate. Informaţii suplimentare la tel. 
0722-325365. (7.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(7.7)

¤ Recuperare taxe auto plătite în-
cepând din 2016 care nu au fost 
încă restituite. Tel – 0736 – 138 
193

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

AUTO-MOTO

¤ Vând far DACIA LOGAN, partea 
stângă. Pentru informații și detalii 
sunați la 0740-823056. (1.7)

¤ Vând autoturism Toyota Yaris Hi-
brid, an fabricaţie 2012, 167000 
km/bord, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ 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 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând orgă electronică PSR 320. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (5.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0742-401019. (7.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând aragaz cu 5 și 4 ochiuri, în 
stare bună de funcţionare. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re și frigider ARCTIC de 240 l, preţ 
negociabil. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (7.14)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pentru 
acte, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 
uși în partea de jos, cu chei, dim 
205 x 90 x 40 cm, culoare wenge 
cu stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare sau 
alte activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă. Informații 
suplimentare la telefon 0727-
182339. (4.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 l 
și 5 l. Informaţii și detalii la telefon 
0744-282885. (5.14)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare bu-
nă, se vând în bloc, la preţ negocia-
bil. Detalii la telefon 0742-401019. 
(6.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, preţ 
200 RON. Informaţii la telefon 
0264-424005, 0745-300323. (7.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preţ 
10 RON/kg, producţie 2019, pro-
dus bio din zonă nepoluată. Infor-

maţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (5.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0745-300323 sau 
0264-424005. (5.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (5.7)

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

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frunze, 
seminţe de fl ori. Pentru alte infor-
maţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (5.7)

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, preţ 
0,50 bani/buc. Pentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0745-265436.

¤ Vând aluni și nuci pentru plantat. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând găini ouătoare cu procent 
de ouat 85%, preţ între 10 și 15 
lei/bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-996308.

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

¤ Vând seminţe de spanac și de sa-
lată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (7.14)

PIERDERI

¤ Subscrisul Asset Recovery IPURL 
în calitate de lichidator al THAISSA 
GOLD SRL, CUI 27564524, 
J12/1693/2010, declar pierdute 
următoarele documente:

-Certifi catul de înregistrare 

-Certifi catul constatator din data de 
19.10.2010 prin care s-a autorizat 
desfășurarea activităților la sediul 
social;

¤ Pierdut autorizație taxi nr. 2685, 
deținător CMC PRACTIC S.R.L., 
C.U.I. 19072236, Cluj-Napoca. O 
declar nulă.

PUBLICITATE
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping 

12:30 Doar să gustaţi 

13:00 Ediţie specială 

13:15 Zi de zi 

13:20 Vorbește corect! 

13:30 Guști! Și apoi mănanci 

14:00 Telejurnal 

15:10 Akzente 

16:55 Vorbește corect! 

17:10 Furtună la palat 

18:30 Bibliotecarii 

19:25 Discover Romania 

19:35 Sport 

19:51 Meteo 

19:56 Zi de zi 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 Anchetele comisarului 
Antonescu 

23:00 Fantomele fi ordului 

ANTENA 1

12:00 Observator 

14:00 Mireasa 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:30 Adela 

22:30 Cod Roșu la Casa Albă 

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 Regele Arthur 

20:30 În siguranță 

22:15 Față în față 

23:00 N-ai șanse, frate!

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

13:00 Teleshopping 

14:00 Sănătate cu stil 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Sacrifi cii în numele 
iubirii 

17:00 Ringo 

18:00 Focus 18 

19:30 Trăsniți 

20:00 Amprenta mortii 

22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 

23:30 Trăsniți 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 În căutarea adevărului 

15:00 Teo Show 

17:00 Puterea dragostei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Prizoniera destinului 

22:00 Survivor Romania 

22:30 Survivor Romania 

LOOK TV

12:00 FOTBALL ALL INCLUSIVE 

13:00 TELESHOPPING 

14:00 Știrile Look Sport 

14:15 TELESHOPPING 

15:15 BASCHET LIGA 
NAȚIONAL 

17:15 REZUMATELE ETAPEI 
BUNDESLIGA 

18:15 BASCHET LIGA 
NAȚIONAL 

20:00 Valencia – Osasuna 

22:00 Știrile Look Sport 

22:30 Eibar – Atletico Madrid 

Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 

25 lei pe lună

¤  citeşti 

cele mai 

fierbinţi 

ştiri din Cluj

¤  participi 

la concursuri 

cu premii 

în fiecare lună

0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 

tel 0752-449012

ANUNŢ DE ANGAJARE

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 
domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţinerea 
autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 
cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. 
Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 
ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 
ne trimiţi CV-ul până la data de 15.02.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@
eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 
Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul 
general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii 
unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea 
unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul 
dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.
ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protectia-datelor și https://
www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

ANUNŢ PUBLIC

Consiliul de Administratie al intreprinderii publice Transim S.A, organizeaza, prin 
comisia de selectie , evaluarea /selectia prealabila in vederea desemnarii unui DIRECTOR 
pentru intreprinderea publica TRANSIM S.A.

Evaluarea /selectia prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor OUG 
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , aprobata prin 
Legea nr.111/2016, ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Procedura de evaluare/selectie cuprinde doua etape :
Etapa I : selectia dosarelor
Etapa II : proba scrisa si interviu pentru candidatii inscrisi in lista scurta , declarati admisi 

dupa prima etapa ( interviul se va sustine in limba romana)

Conditii de participare :
•  experienta in managementul /conducerea unor societati comerciale , a unei întreprinderi 

publice sau private
•  studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• cunoasterea limbii romane /scris, vorbit
• domiciliul stabil/rezidenta in Romania
• capacitate deplina de exercitiu
•  nu intra sub incidenta art.6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice
•  sa aiba cunostinte, aptitudini si experienta necesara pentru aÎsi indeplini cu success 

mandatul de director
• sa cunoasca responsabilitatea postului si sa isi poata forma viziuni pe termen scurt si mediu
•  sa aiba capacitatea de asumare a responsabilitatilor fata de Consiliul de Administratie 

al societatii si sa dea dovada de integritate si independenta
•  sa aiba cunostintele necesare, aptitudini si experienta necesare in in critica constructiva, 

munca in echipa, comunicare, cultura fi nanciara si luarea de decizii

Dosarul de participare trebuie sa contina :
CV, copie dupa actul de identitate, copie dupa documentele care atesta pregatirea 

profesionala, cazier judiciar, cazier fi scal, adeverinta medicala din care rezulte starea de 
sanatate corespunzatoare pentru exercitarea functiei in cauza, documente/adeverinta din 
care sa rezulte experienta in managementul /conducerea unor societati comerciale profi tabile, 
copie dupa carnetul de munca, declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu 
prevederile art. 6 din OUG nr.109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice si ale art.326 Noul Cod Penal , privind falsul in declaratii, declaraţie de consimţământ 
prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul 
procedurii de recrutare și selecţie .

Formularele de declaratii se gasesc pe site-ul societatii www.transim.ro

Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se face cu cel 
puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specifi cată în anunţ.

Dosarele de participare se depun pana la data de 22.02.2021 , ora 13,00 la sediul 
intreprinderii publice Transim S.A. Din Huedin, str. Campului nr. 2 jud. Cluj .

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe site-ul societatii Transim S.A. Candidaţii 
declaraţi admiși la etapa de selecţie a dosarelor vor fi  evaluaţi prin proba scrisa si interviu.

Bibliografi e:
1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modifi cările și completările ulterioare aprobată de Legea 111/2016
2. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modifi cările și 

completările ulterioare;
3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata cu modifi carile și completarile ulterioare
4.Legea 273/2006 privind fi naţele publice locale, republicata cu modifi carile și completarile 

ulterioare
5.OG 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul fi nanciar preventiv, 

republicata cu modifi carile și completarile ulterioare
6. OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice
7. Ordonanţa 26/2013, privind întărirea disciplinei fi nanciare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

Dl. GĂZDAC CĂTĂLIN TITUS anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire casă de vacanţă, împrejmuire, 
amenajări exterioare şi racorduri la utilităţi“, propus a fi  
amplasat în comuna Beliș, sat Dealul Botii, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din mun. 
Cluj-Napoca, strada Dorobanţilor nr. 99 și la adresa titularului: 
Str. Miron Cristea, bl. A2, etaj 4, ap.17, Mun. Năsăud, jud 
Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi între orele 09-14 și 
vineri între orele 09-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, din mun. Cluj-Napoca, strada 
Dorobanţilor nr. 99.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

OLINCA CONSTANTIN, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat de iniţierea Planului Urbanistic Zonal „PUZ 
– pentru – REPARCELARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINTE „, propus 
a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Colonia Breaza, nr. F.N..

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 3-7, Serviciul Urbanism, 
Cam. 63, în zilele de marţi–joi, între orele 13:30–15:30 și 
15:00-17:00 și la domiciliul benefi ciarilor, str. Cocorilor, nr. 
16, mun. Cluj-Napoca.
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Cristi Dulca, 
noul selecţioner 
al „naţionalei” 
de fotbal feminin
Fostul internaţional Cristian Dulca 
a fost numit, miercuri, în funcţia 
de selecţioner al echipei naţionale 
de fotbal feminin a României, in-
formează Federaţia Română de 
Fotbal (FRF) pe site-ul său ofi cial.
„Fostul internaţional român 
Cristian Dulca a semnat un con-
tract valabil pentru următorii 5 
ani, având drept obiectiv principal 
califi carea naţionalei feminine la 
Campionatul European de fotbal 
feminin din 2025. Obiectivul in-
termediar îl reprezintă dezvolta-
rea calităţii jocului primei repre-
zentative, care să se refl ecte în 
poziţia din clasament în următoa-
rea campanie de califi care, cea 
pentru Cupa Mondială din 2023”, 
se menţionează pe site-ul citat.
În cariera de antrenor, Cristian 
Dulca a mai condus echipele FC 
Vaslui, FC Universitatea Cluj, Delta 
Tulcea, Gaz Metan Mediaș și Jiul 
Petroșani. De asemenea, în peri-
oada 2015-2018 a fost selecţio-
nerul reprezentativei U21 a 
României.
Dulca va debuta în funcţie pe 22 
februarie, când va avea loc meciul 
cu Croaţia, în deplasare, din preli-
minariile Campionatului 
European din 2022. Meciul trebu-
ia să aibă loc pe 1 decembrie, dar 
în urma depistării a două cazuri 
de COVID-19 în cadrul delegaţiei 
care urma să facă deplasarea în 
Croaţia, naţionala feminină nu a 
primit acordul de a părăsi ţara. 
Întreg lotul și staff-ul tehnic au in-
trat în carantină, cu posibilitate de 
retestare după 7 zile, fi ind consi-
deraţi contacţi direcţi ai celor doi 
infectaţi. În urma prezentării aces-
tor argumente la UEFA, s-a decis 
reprogramarea partidei.

Helder, transferat 
de FC Voluntari
FC Voluntari l-a transferat, mier-
curi, pe Helder Tavares, mijlocaș 
central originar din Insulele 
Capului Verde, dar cu cetăţenie 
portugheză, care a mai evoluat în 
România la Oţelul Galaţi, în sezo-
nul 2014-2015.
În sezonul 2014-2015, Helder a 
jucat pentru Oţelul Galaţi în 28 de 
partide, 25 în Liga I (1 gol), 2 în 
Cupa României și 1 în Cupa Ligii.
De-a lungul carierei sale, mijloca-
șul a mai evoluat la formaţiile 
Tojal, CD Pinhalnovense, Beira 
Mar, Tondela, Altay Izmir și 
Giresunspor.

Corona Braşov, pe 
podium în Erste Liga
Corona Brașov Wolves a urcat pe 
podiumul competiţiei de hochei 
pe gheaţă Erste Liga, după victo-
ria obţinută la Gyor, 5-2 (4-1, 0-1, 
1-0) cu Titanok.
FTC-Telekom a pus capăt unei serii 
de șase victorii a echipei SC 
Miercurea Ciuc, pe care a învins-o 
cu 7-3 (3-1, 3-0, 1-2), la 
Budapesta.
1. FTC-Telekom 55 puncte (26 jocuri)
2. MAC HKB Ujbuda 48 p (27 j)
3. Corona Brașov Wolves 47 p (21 j)
4. DEAC Debrecen 47 p (26 j)
5. UTE 44 p (25 j)
6. Sport Club Miercurea Ciuc 37 p 
(18 j)
7. CS Gheorgheni HC 35 p (25 j)
8. Titanok 20 p (25 j)
9. Opten Vasas HC 17 p (24 j)
10. Dunaujvarosi Acelbikak 16 p 
(27 j)

Pe scurt

PUBLICITATE

¤ Handbal masculin – Divizia A, Seria C- Turneu 2”U” Cluj – 
CSU Politehnica Timișoara Joi, 21.01.2021, ora 15:20, Sala 
„Gheorghe Bariţiu” Turda

¤ Tir sportiv – Campionatul Naţional 10 m – Et. I

Joi – Duminică, 21-24.01.2021, Oradea

¤ Handbal masculin – Divizia A, Seric C- Turneu 2

CSM Oradea – ”U” Cluj

Vineri, 22.01.2021, ora 12:40, Sala „Gheorghe Bariţiu” 
Turda

¤ Volei feminin – Divizia A1 – Turneu 1

CSM Târgoviște – ”U” NTT Data Cluj Vineri, 22.01.2021, ora 
17:00, Târgoviște

¤ Atletism – Campionatul Naţional de Sală – Et. II

Vineri – Sâmbătă, 22-23.01.2021, București

¤ Volei feminin – Divizia A1 – Turneu 1

”U” NTT Data Cluj – CSO Voluntari 2005

Sâmbătă, 23.01.2021, ora 17:00, Târgoviște

¤ Handbal masculin – Divizia A, Seric C- Turneu 2

”U” Cluj – Academia Minaur Baia Mare – Sâmbătă, 
23.01.2021, ora 20:00, Sala „Gheorghe Bariţiu” Turda

¤ Handbal masculin – Divizia A, Seric C- Turneu 2

AHC Potaissa Turda – ”U” Cluj – Duminică, 24.01.2021, ora 
12:10, Sala „Gheorghe Bariţiu” Turda

Program sportivilor clujeni

La sfârşitul acestei săptă-

mâni, sportivii de la 

Universitatea Cluj sunt 

implicaţi în mai multe 

întreceri din campionate-

le naţionale.

La volei sunt programate 

primele două etape ale retu-

rului Diviziei A1, care se va 

desfăşura tot sub formă de 

turnee cu câte 3 echipe.

În această a doua parte a 

campionatului, se păstrează 

grupele din tur iar meciurile 

sunt programate la interval de 

două săptămâni

Singura pauză mai lungă în 

competiţie va avea loc între 

turneele 2 şi 3, adică între 17 

şi 21 februarie, atunci când, la 

Cluj-Napoca, se vor disputa 

meciurile din Cupa României.

În primele două etape 

ale returului, programate 

în intervalul 22-24 ianua-

rie 2021, „U” NTT Data Cluj 

va evolua la Târgovişte, un-

de va întâlni vineri de la 

ora 17, echipa locală CSM, 

pentru ca sâmbătă, tot de 

la ora 17 să înfrunte for-

maţia CSO Voluntari.

Final de săptămână încărcat 
pentru sportivii de la „U” Cluj

Rezultatul de marţi 

consemnează a doua 

victorie a Universităţii 

în intersezon, după jocul 

cu Unirea Ungheni, 

câştigat tot cu 5-0.

Antrenorul Costel Enache 

a aliniat următoarea forma-

ţie de start: Gorcea, Telcean, 

Tamaş, Luchin, Berci, Ats-

ka, Negrean, Sburlea (juni-

or provenind de la ACS Kids 

Tâmpa Braşov), Pîrvulescu, 

Gavra, Ştefănescu.

Alb-negrii au început tare 

din start şi au deschis scorul 

încă din minutul 6. Tudor Tel-

cean s-a înălţat la o lovitură 

de colţ şi l-a învins pe goalkee-

per-ul ilfovenilor. ”U” a con-

tinuat cu un forcing ofensiv 

ce s-a concretizat pe tabelă 

în minutul 24. Cristian Gavra 

a transformat o lovitură de 

la 11 metri şi a dus scorul la 

2-0. La mijlocul reprizei, lo-

cul lui Andrei Gorcea a fost 

luat de titularul pe post în 

prima jumătate a sezonului, 

Vlad Muţiu, iar Gabi Tamaş 

a fost înlocuit cu Matei Mo-

raru pe secvenţele de fi nal 

ale primei părţi.

A doua parte a început cu 

o garnitură complet diferită: 

Muţiu, Rus, Dican, Taub, Fi-

lip, Ribeiro, Meşter, Golan, 

Pop, Chacana.

Decarul Universităţii, Idan 

Golan, a majorat diferenţa la 

3-0 în prima parte a reprizei 

secunde. La o distanţă de câ-

teva minute, portughezul Ser-

gio Ribeiro a fructifi cat o şan-

să şi a înscris în poarta celor 

de la CS Tunari. Scorul fi nal 

a fost stabilit de acelaşi Idan 

Golan, care a reuşit dubla de 

la punctul cu var.

Costel Enache este mulţu-

mit de evoluţia elevilor săi: 

„A fost un meci normal de 

pregătire, nu am urmărit un 

rezultat anume. Ne dorim să 

ne recăpătăm ritmul de joc, 

să punem în aplicare ideile 

pe care le exersăm în antre-

nament. E o metodă foarte 

bună de a combina pregăti-

rea, iar acesta a fost şi sco-

pul principal, să căutăm un 

mijloc de antrenament cât 

mai aproape de joc, iar jo-

cul în sine este o metodă 

chiar foarte bună. Nu am ţi-

nut la rezultat. Suntem în 

proces de pregătire. Ne aşe-

zăm în ordine şi să sperăm 

că găsim soluţiile cele mai 

bune, dar a fost un test util 

pentru jucătorii noştri. Sunt 

mulţumit. Cu partida de azi 

ne-am atins obiectivul de pre-

gătire” a spus antrenorul U-

niversităţii, pentru fcucluj.ro

„U” Cluj, două victorii cu 5-0 
în meciurile amicale din 2021
„Studenţii” au început cu o victorie seria meciurilor de pregătire de la Mogoşoaia. 
Băieţii lui Costel Enache au trecut cu 5-0 de CS Tunari, echipă din seria a patra a Ligii a III-a.

Prima partidă ofi cială a anului pentru echipa clujeană va fi  duelul din optimile Cupei României cu UTA Arad

•Unirea Ungheni (Liga 3, 
seria 9, locul 4): 5-0;

•CS Tunari (Liga 3, seria 4, 
locul 5): 5-0;

•FC Voluntari II (Liga 3, se-
ria 4, locul 7: 23 ianuarie;

•FC Rapid București (Liga 
2, locul 3): 27 ianuarie;

•CSA Steaua București 
(Liga 3, seria 4, locul 1): 
28 ianuarie;

•SCM Zalău (Liga 3, seria 
10, locul 1): 3 februarie;

•Unirea Dej (Liga 3, seria 
9, locul 1): 13 februarie.

Meciurile 
de pregătire 
programate:

Dan Petrescu a obţinut 

prima victorie pe banca 

lui Kayserispor, 2-0 

cu Başakşehir, campioana 

en-titre din Turcia.

La fi nalul jocului, antreno-

rul român, care debutase cu o 

înfrângere pe banca noii echi-

pei, 1-2 cu Gaziantep, a remar-

cat atitudinea fotbaliştilor săi, 

dar şi nivelul fi zic şi respecta-

rea planului tactic.

Prima victorie a lui Dan Pe-

trescu pe banca lui Kayseris-

por a fost adusă de atacantul 

român Denis Alibec, care a re-

uşit să marcheze ambele go-

luri în partida cu Istanbul Baş-

akşehir. La scurt timp de la al 

doilea gol, în minutul 79, fos-

tul vârf al Astrei a fost nevoit 

să părăsească terenul din ca-

uza unor probleme medicale 

şi urmează să fi e examinat.

În urma victoriei contra cam-

pioanei lui Başakşehir, Kayse-

rispor a ieşit din zona retrogra-

dabilă şi a urcat pe locul 17, cu 

19 puncte acumulate. În etapa 

următoare, echipa lui Petrescu, 

Săpunaru şi Alibec va juca pe 

terenul lui Fenerbahce, ocupan-

ta locului secund.

„Am luptat, am jucat exce-

lent împotriva echipei care a 

câştigat campionatul sezonul 

trecut. Am arătat foarte bine fi -

zic şi tactic. Suntem foarte feri-

ciţi că am obţinut victoria”, a 

transmis Dan Petrescu.

Dan Petrescu, 
victorie mare în Turcia
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