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ECONOMIE

„Chilipiruri” imobiliare 
de cumpărat la Cluj
Cea mai ieftină ofertă pentru Cluj-Napoca 
este un apartament cu 2 camere în Grigo-
rescu, la 67.000 €.  Pagina 9

SĂNĂTATE

Soluţie pentru criza 
rezidenţiatului?
Sute de absolvenţi de medicină au protes-
tat la Cluj faţă de amânarea examenului 
de rezidenţiat.  Pagina 6

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

ACTUALITATE

Trecem la ora de iarnă. Ceasurile 
„se dau înapoi” în acest weekend.

POLITICĂ

Dragnea o acuză pe Viorica Dăncilă 
că ar fi fraudat banii Europei

Trecerea la ora de iarnă 
2019 se va face peste o săptă-
mână, în ultimul weekend din 
luna octombrie, adică în noap-
tea de 26 spre 27 octombrie, 
când ceasurile se dau înapoi cu 
o oră, ora 4:00 devenind ora 
3:00. Va fi , practic, cea mai lun-
gă zi a anului, având 25 de ore.

Ora de iarnă este ora stan-
dard. Sistemul orei de vară şi 
de iarnă presupune o ajustata-
re cu o oră a ceasurilor în fi e-
care primăvară şi toamnă. La 
ora de vară, ceasul se dă înain-
te cu o oră (ora 3:00 devine ora 
4:00), în timp ce la ora de iar-
nă operaţiunea e inversă, cea-
surile se dau înapoi cu o oră şi 
ora 4:00 devine ora 3:00.

Comisia Europeană a propus 
renunţarea la schimbarea sezo-

nieră a orei în Europa, oferind 
statelor membre libertatea de a 
decide, odată pentru totdeauna, 
dacă doresc să aplice în mod 
permanent ora de vară sau de 
iarnă. Ar urma ca începând din 
anul 2021 să se renunţe la 
schimbarea orei de vară şi de 
iarnă în Uniunea Europeană.

Medicii spun că avem nevo-
ie de aproximativ o săptămâ-
nă, două, pentru a ne adapta 
la ora de iarnă.

Schimbarea orei poate adu-
ce stări de oboseală, nervozi-
tate şi chiar depresie, averti-
zează specialiştii.

Pe lângă modifi cările somnu-
lui, ne putem confrunta cu aste-
nie, vertij, irascibilitate, anxieta-
te, tulburări de concetrare, cefa-
lee sau modifi care apetitului.

Război total între Liviu 
Dragnea şi Viorica Dăncilă. În 
cererea de sesizarea a Curţii 
de Justiţie a UE (CJUE), fos-
tul şef al PSD susţine că suc-
cesoarea sa nu ar fi declarat 
corect salariul pe care i-l plă-
tea în perioada când a fost eu-
roparlamentar asistentei sale 
locale, ceea ce ar putea fi o 
fraudare a banilor UE.

În document, Dragnea sus-
ţine că Dăncilă „nu a declarat 
salariul real al angajatului asis-
tent local (a declarat exclusiv 
salariul minim pe economie), 
astfel încât la bugetul naţional 
nu au ajuns în intervalul fe-
bruarie 2017 – ianuarie 2018, 
dar nici până în prezent impo-
zitele calculate la salariul real 
virat de Parlamentul European”

Asistenta locală la care se 
referă este Adriana Botorogea-
nu, una dintre angajatele de 
la DGPASC Teleorman, din do-
sarul în care fostul şef al PSD 
a fost condamnat la 3 ani şi 
jumătate de închisoare cu exe-
cutare. Botorogeanu a fost con-
damnată şi ea la doi ani cu 
suspendare.

Cererea de sesizarea a CJUE 
are legătură cu dosarul de la Cur-
tea de Apel Bucureşti în care 
Dragnea contestă noua condu-
cere PSD, stabilită la Congres.

Viorica Dăncilă a declarat că 
îi este frică doar de Dumnezeu 
şi de "măsurile împotriva româ-
nilor", ca reacţie la faptul că Li-
viu Dragnea o acuză de unele 
fraude comise în perioada în ca-
re ea era europarlamentar.
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POLITICĂ

Klaus Iohannis, alături 
de românii din Diaspora
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că se 
afl ă într-un „război” cu PSD, confl ict generat 
de „atacul” PSD asupra românilor. Pagina 4

Publicat de S.C. Monitorul Events S.R.L. la comanda PNL.
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PUBLICITATE ELECTORALĂ

107 accidente grave, soldate cu 5 morţi, au avut loc la Cluj-Napoca în primele 9 luni 
ale anului 2019! Primarul Emil Boc insistă cu amplasarea radarelor fixe. Pagina 5

SF sau realitate? Clujul va testa autobuzele fără şofer!
După autobuzele electrice, Clujul se pregăteşte pentru încă o premieră: într-un an sau doi 
pe străzile oraşului ar putea apărea primele autobuze fără şoferi. Pagina 3

Străzile cele mai
PERICULOASE!
107 accidente, cu 5 morţi, în 2019
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O ţară
verde și
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Să spunem stop risipei! Să consumăm strict cât avem nevoie.
Cu pași mici putem face schimbări mari.
FII ȘI TU UN EXEMPLU!

În România,

6000 de tone

de alimente
sunt aruncate.
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Duminică, 20 octombrie, a 

fost ultima zi de vot pe 

domenii în cadrul proce-

sului Bugetare participati-

vă, ediţia 2019. Toţi cei 

care locuiesc, muncesc 

sau studiază în 

Cluj-Napoca şi au împlinit 

vârsta de 18 ani, şi-au 

putut exprima votul pen-

tru proiectele preferate.

Au fost declarate eligibile 

40 proiecte dintre cele 199 

proiecte depuse de cetăţeni 

pe platforma online, iar, pe 

domenii, cele mai votate pro-

iecte, la ora redactării artico-

lului, erau:

¤ Alei, trotuare şi zone pi-

etonale

Marcaje treceri de pietoni 

pentru biciclete + semafoare 

pentru biciclete – 821 voturi

Ce ar presupune proiectul? 

“La trecerile de pietoni sema-

forizate se poate implementa 

în paralel continuarea pistei 

de biciclete cu un marcaj spe-

cial pentru a nu mai fi  nevo-

ie ca bicicliştii să coboare de 

pe bicicletă. În cazul în care 

pentru maşini există verde in-

termitent, se poate pune un 

semafor pentru biciclişti”.

Reamenajare zonă pietona-

lă Piaţa Mărăşti – 488 voturi

Ce presupune proiectul? “Re-

deschiderea tronsonului aleii 

pietonale între staţia CTP şi fa-

ţada imobilului Bd. 21 Decem-

brie 148. Amenajarea unei zo-

ne rezidenţiale de circulaţie a 

locuitorilor din zonă”.

¤ Mobilitate, accesibilita-

te şi siguranţa circulaţiei

Semafoare inteligente pen-

tru maşini la intersecţia cu li-

niile de tramvai – 759 voturi

„Instalarea unor semafoar-

te inteligente pentru maşini în 

intersecţiile de la Calvaria şi 

Omega, unde tramvaiul trece 

prin mijlocul rondului verde. 

Semafoarele vor fi  comandate 

de tramvaie prin nişte senzori 

montaţi pe reţea la 50 de me-

tri înainte şi după intersecţie, 

în momentul în care pantogra-

ful tramvaiului va atinge sen-

zorul de dinaintea intersecţiei, 

semaforul pentru maşini va ară-

ta culoarea roşie, iar când tram-

vaiul va atinge senzorul de du-

pă intersecţie, semaforul va re-

veni la culoarea verde pentru 

maşini”.

Rastele de parcre pentru 

biciclete în zona centrală – 

402 voturi

¤ Spaţii verzi şi locuri de 

joacă

Aer curat la Cluj – 1.460 
voturi

Ce presupune proiectul? 

Plantarea de copaci cât mai ma-

ri în tot oraşul, copaci inteli-

genţi pentru purifi carea aeru-

lui acolo unde spaţiul nu per-

mite altfel, faţade verzi/pereţi 

verticali pentru clădiri şi gar-

duri vii între străzi şi trotuare.

Acoperişuri şi faţade verzi – 

414 voturi

Ce spune cel care a propus 

acest proiect? “Marea majori-

tate a clădirilor din Cluj sunt 

nişte blocuri gri şi reci (din 

punct de vedere ecologic). 

Scopul proiectului este acela 

de a motiva poprietarii de imo-

bile să îşi renoveze imobilele 

din punct de vedere ecologic 

prin investiţia în panouri so-

lare/grădini urbane”.

¤ Amenajare spaţii publice 

(mobilier urban, iluminat etc)

Reamenajarea Canalului 
Morii – 1.334 voturi

Modernizarea şi extinde-

rea reţelei de cişmele – 374 

voturi

¤ Infrastructură educaţio-

nală şi culturală

Montarea de panouri foto-

voltaice pe şcoli – 1.163 voturi

Perete legal pentru exersa-

rea artei stradale – 403 voturi

¤ Oraşul digital

Culori tactile pentru nevă-

zători – 844 voturi

Creearea unei aplicaţii pen-

tru smartphone care va cuprin-

de hărţile informative tactile 

pentru clădirile importante din 

municipiul Cluj-Napoca, aces-

tea fi ind identifi cate cu ajuto-

rul Alfabetului Scripor-Codul 

Tactil al Culorilor pentru nevă-

zători, facilitând astfel accesi-

bilizarea lor. Această aplicaţie 

va putea fi  descărcată pe tele-

fon de către persoanele nevă-

zătoare şi le va ajuta în orien-

tarea în interiorul/ exterior/ cla-

dirilor sau traseelor turistice.

Aplicaţie digitală care să 

cuprindă toată viaţa socială a 

oraşului – 641 voturi

În această etapă de vot, fi -

ecare cetăţean a avut 6 voturi, 

câte un vot pentru fi ecare din-

tre cele şase domenii.

Procesul de vot are loc ex-

clusiv online. Doar persoanele 

care se afl ă fi zic în aria terito-

rială a municipiului Cluj-Napo-

ca pot vota.

Etapa fi nală de vot va înce-

pe în data de 28 octombrie, con-

form calendarului procesului.

Valoarea maximă a buge-

tului estimat pentru fi ecare 

proiect este de 150.000 € (in-

clusiv TVA).

Ce îşi doresc clujenii? Aer curat 
şi reamenajarea Canalului Morii.
Cele mai votate proiecte în cadrul Bugetării Participative

Canalul Morii din zona Farmec, Mărăşti este plin de mizerie
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Ambulanţă răsturnată 
în centrul Clujului

Șase persoane au fost rănite, 
una fi ind în stare gravă, într-un 
accident rutier petrecut în mu-
nicipiul Cluj-Napoca, în care au 
fost implicate o ambulanţă și 
un taximetru, a informat, sâm-
bătă dimineaţa, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj. 
"Conducătorul auto al unei am-
bulanţe, un bărbat în vârstă de 
43 de ani, din municipiul Dej, a 
pătruns în intersecţie pe culoa-
rea roșie a semaforului, având 
în funcţiune semnalele acustice 
și luminoase. A fost lovit de un 
taxi care circula regulamentar 
pe culoarea verde și care era 
condus de un bărbat de 37 de 
ani din Cluj-Napoca. În urma 
impactului, 6 persoane au fost 
rănite. Pasagera din taxi, o tâ-
nără de 19 ani, a fost rănită 
grav, ceilalţi 5 pasageri, ușor. 
În ambulanţă se afl au 4 per-
soane, un pacient, un medic, 
un asistent medical și conducă-
torul auto", au anunţat repre-
zentanţii IPJ Cluj. Potrivit 
Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă (ISU) Cluj, pacien-
tul a fost prins în interiorul am-
bulanţei. "Pompierii sosiţi la lo-
cul evenimentului au găsit o 
ambulanţă răsturnată pe par-
tea laterală, cu pacientul pe ca-
re îl transporta prins înăuntrul 
acesteia, și un alt autoturism 
avariat, în care erau prinse alte 
două persoane. În total, au 
fost consultate de către echipa-
jele medicale șase persoane, 
din cele două vehicule, care 
apoi au fost transportate la spi-
tal în stare de conștienţă și coo-
perante", au precizat reprezen-
tanţii ISU Cluj.

La 13 ani, spulberată 
pe trecerea de pietoni
Un accident rutier a avut loc, 
sâmbătă după-masă, în jurul 
orei 17:00, pe strada Traian 
Vuia din Cluj-Napoca. Potrivit 
IPJ Cluj, o minoră în vârstă de 
13 ani, din Cluj-Napoca, în 
timp ce traversa pe trecerea de 
pietoni, a fost surprinsă și acci-
dentată de un autoturism con-
dus de un bărbat de 44 de ani, 
pe prima bandă de circulaţie în 
direcţia de deplasare Apahida. 
Din nefericire, accidentul s-a 
soldat cu vătămarea corporală 
a minorei, aceasta fi ind trans-
portată de urgenţă la UPU 
Copii. Șoferul care nu a acordat 
prioritate de trecere fetiţei a 
fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind negativ.

Doi copii, loviţi 
pe „zebră”
Doi copii care s-au angajat în 
traversarea regulamentară a 
străzii au fost loviţi de o mași-
nă. Un bărbat de 23 de ani, din 
Mintiu Gherlii, care circula prin 
Iclod înspre Cluj-Napoca, nu a 
acordat prioritate de trecere 
minorilor în vârsta de 14 re-
spectiv 11 ani. „Aceștia se 
afl au în traversarea drumului 
public, pe trecerea pentru pie-
toni, regulamentar. Ambii copii 
răniţi ușor”, au transmis repre-
zentanţii IPJ Cluj. În urma testă-
rii cu aparatul etilotest, s-a des-
coperit că șoferul nu consuma-
se băuturi alcoolice.

Pe scurt

Primarul comunei Floreşti, 

Horia Şulea susţine că, în 

perioada imediat următoa-

re, locuitorii din Floreşti 

se vor bucura de o revita-

lizare a transportului 

public de persoane.

„Pentru a veni în întâmpi-

narea fl oreştenilor şi a asigu-

ra condiţii de călătorie cât mai 

bune fl oreştenilor, în perioa-

da imediat următoare vor avea 

loc ample schimbări în trans-

portul public de persoane”, 

dezvăluie Şulea.

Primarul din Floreşti sus-

ţine că proiectele de transport 

în Zona Metropolitană Cluj 

(ZMC) trebuie „discutate, ana-

lizate şi implementate în co-

mun”, de „toţi actorii impli-

caţi”. Concret, Şulea discută 

despre prelungirea unor cur-

se până în centrul municipiu-

lui Cluj-Napoca şi despre in-

troducerea unor noi linii spre 

cartierele încă neacoperite di-

rect, cum ar fi  Grigorescu.

„De asemenea, pentru cur-

se cât mai rapide şi confor-

tabile, ne afl ăm în discuţii 

avansate cu cei de la CNA-

IR / DRDP (administratorul 

DN1) şi cu cei de la Servi-

ciul Rutier din cadrul IPJ Cluj 

pentru a găsi o modalitate 

de introducere (în regim al-

ternativ sau pe diferite tron-

soane orare ori alte varian-

te) a benzilor dedicate pen-

tru transport public pe Avram 

Iancu / DN1. Astfel, se con-

turează curse rapide (graţie 

benzilor dedicate) şi confor-

tabile (datorită fl orei ultra-

moderne a CTP, fl otă care 

circulă în întreaga ZMC, de 

exemplu, ruta Floreşti – Mă-

răşti”, mai afi rmă Şulea.

Dacă unii localnici din Flo-

reşti au salutat ideea lui Ho-

ria Şulea, alţii au venit cu al-

te propuneri pentru a uşura 

transportul comun. „Dacă se 

va lua în calcul că şi la ieşi-

rea dinspre Luna de Sus sunt 

călători şi dacă ar fi  autobu-

zele la fel de dese ca şi M26, 

care merge doar la ANL, da, 

ar fi  excelent. Altfel... vor fi  

privilegiaţi doar unii”, averti-

zează Florentina M.

„O rută directă până la Ga-

ră, una până în Mărăşti şi una 

în Zorilor ar rezolva multe ne-

mulţumiri şi ar ajuta multă 

lume”, susţine Alexandra M, 

în timp ce Andrea D. Solici-

tă, pentru început, prelungi-

rea orarului pentru linia M24:

„Bine ar fi  dacă M24 ar cir-

cula din oră în oră şi seara. 

Sau măcar să fi e la 20:30, u-

nii lucrează până la 20:00 şi 

nu au cum să ajungă să îl prin-

dă pe cel de 20:00. Nu avem 

cu ce ajunge acasă, cei din ca-

pătul satului, doar cu M22, ca-

re te lasă la Il Millaneze. Şi da-

că s-ar circula şi sâmbătă şi 

duminică, alţii lucrează şi în 

weekend şi merg pe jos până 

la următoarea staţie”.

Şi primarul Emil Boc decla-

ra că traseele liniilor de auto-

buz metropolitane dinspre Flo-

reşti ar urma să fi e extinse spre 

centrul municipiului, iar co-

misia de circulaţie din cadrul 

primăriei clujene lucrează la 

implementarea benzii dedica-

te dinspre cea mai mare co-

mună din ţară spre oraş.

„Lucrăm la o propunere pe 

termen mediu. Cei care vin 

din Floreşti cu transportul me-

tropolitan să nu mai facă trans-

bordarea la Bucium, ci să vi-

nă până spre centrul oraşu-

lui. Acesta este obiectivul, să 

vedem cum îl putem realiza. 

Sunt multe probleme la un a-

semenea demers. Înseamnă 

un plus de 80 de autobuze di-

mineaţa în oraş şi problema 

e pe unde întorc acestea, pen-

tru a nu crea ambuteiaje ma-

jore„, spune Boc.

Până atunci, Comisia de 

circulaţie din Primărie a apro-

bat un prim pas: rearanjarea 

parcărilor oblice de pe Ca-

lea Floreşti care se vor face 

la bordură.

„Ambiţia, nu ambiţia, vi-

ziunea pe care am propus-o 

este ca de la intrarea în 

Cluj-Napoca, din Floreşti chiar, 

până în Mărăşti, să avem li-

nii dedicate. Ni se spune că 

nu se poate permanent pe un 

anumit tronson. Atunci am 

cerut intervale orare în care 

să putem avea linii dedicate 

dimineaţa şi după amiaza spre 

seară pentru a încuraja trans-

portul în comun şi să extin-

dem în alte zone aceste linii 

dedicate”, a punctat Boc.

„Ample schimbări” în transportul public. 
Autobuz Floreşti – Mărăşti pe bandă dedicată?

Primele autobuze fără 

şofer circulă deja în câte-

va oraşe europene 

precum Paris, Lyon sau 

Viena, însă deocamdată 

este vorba mai mult 

despre teste. Chiar şi aşa, 

astfel de autobuze vor 

ajunge să fi e o prezenţă 

obişnuită pe străzile 

oraşelor europene.

Clujul este primul oraş 

din România care a introdus 

în circulaţie autobuzele elec-

trice, iar acum se pregăteş-

te pentru încă o premieră.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca spun că într-un 

an sau cel mult doi vor apă-

rea pe străzile oraşului prime-

le autobuze fără şoferi. Totul 

în cadrul unui program-pilot, 

mai întâi în zona centrală a 

oraşului, dar care are toate 

şansele să fi e extins ulterior 

cu fonduri europene, aşa cum 

s-a procedat şi în cazul auto-

buzelor electrice.

„Propunem o linie zero în 

zona centrală a oraşului, ca-

re să fi e deservită de un au-

tobuz autonom. Un proiect 

care deja se testează în une-

le oraşe europene cum ar fi  

Viena, Lyon sau Paris. 

Într-unul sau maximum doi 

ani putem să testăm, să avem 

un proiect pilot pe aumite 

rute bine stabilite şi, sigur, 

pe parcursul dezvoltării teh-

nologiei vom putea să extin-

dem acest proiect pilot”, a 

declarat directorul de dez-

voltare al municipalităţii, 

Ovidiu Cîmpean, într-un in-

terviu la un post de radio. 

Astfel de proiecte inovative 

de mobilitate urbană se vor 

afl a printre priorităţile Uni-

unii Europene, în viitorul 

exerciţiu fi nanciar, a mai adă-

ugat ofi cialul din Primăria 

Cluj-Napoca.

PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA

Clujul va testa autobuze fără şofer!
Municipalitatea doreşte să urmeze exemplul oraşelor europene precum Paris sau Lyon 
şi să introducă autobuze care nu au nevoie de şofer. Testele vor avea loc chiar anul viitor.

Clujul este primul oraş din România care a introdus în circulaţie autobuzele electrice, iar acum se pregăteşte pentru încă o premieră - autobuzul fără șofer!

În 2016, Lyon a devenit primul oraș din lu-
me care oferă transport în comun cu auto-
buze fără șofer.

Două vehicule electrice, create de o companie 
franceză, circulă pe o rută cu cinci staţii prin zo-
na centrală a metropolei franceze. Parcurgerea 
întregului traseu durează doar zece minute, la 
o viteză de zece kilometri pe oră. Fiecare mini-
bus costă în jur de 200 de mii de euro și este 
dotat cu lasere, camere video și sisteme elec-
tronice care detectează mișcările și eventualele 
obstacole din jur. Deocamdată, vehiculele pot 
transporta doar 15 pasageri, dar sunt planuri 
pentru versiuni mai încăpătoare.

Un an mai târziu, în 2017, Parisul a introdus 
primul autobuz electric fără șofer. 
Deocamdată are un traseu scurt, doar 130 

de metri între două gări, Lyon și Austerlitz, 
dar autorităţile vor să extindă folosirea lui.

În luna iulie 2019, autorităţile din Viena au 
suspendat testarea autobuzelor fără șofer, 
după ce un vehicul autonom a lovit un pie-
ton, la sfârșitul săptămânii trecute.

Autobuzul, care poate rula cu maximum 12 
kilometri la oră, a lovit o femeie de 30 de 
ani. Potrivit martorilor, aceasta se uita în te-
lefon și avea căștile în urechi, în momentul 
impactului.

Până când ancheta care va determina cauze-
le accidentului va fi  fi nalizată, autobuzele vor 
rămâne în garaj. Autobuzele autonome sunt 
testate în mai multe orașe din lume, iar în 
Viena circulau doar două asemenea vehicu-
le, din luna iunie.

Lyon, primul oraş cu autobuz fără şofer, Viena a suspendat testele
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Klaus Iohannis, alături de românii 
din Diaspora. Ce le-a transmis acestora
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii şi simpatizanţii PNL 
din Diaspora, că se află într-un „război” cu PSD, conflict generat de „atacul” PSD asupra românilor
Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a avut 

o întâlnire cu reprezen-

tanţii şi simpatizanţii 

PNL din Diaspora, la 

sediul Partidului Popular 

European din Bruxelles.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a criticat Partidul Social 

Democrat despre care a spus 

că a atacat justiţia, econo-

mia, marile sisteme publice. 

„Suntem într-un război cu 

PSD”, a spus şeful statului, 

explicând cum s-a ajuns în 

aceeaşi situaţie. „În 2016 am 

avut alegeri parlamentare, pe 

care noi le-am pierdut ruşi-

nos, iar PSD le-a câştigat cu 

un scor extraordinar”, a rea-

mintit Klaus Iohannis. „Le-au 

promis românilor că va cur-

ge lapte şi miere”, a punctat 

şeful statului. El a recunos-

cut că, în 2016, liberalii nu 

au făcut nicio contraofertă.

Odată ce social-democra-

ţii au preluat guvernarea au 

uitat de programul pentru ca-

re oamenii i-au votat şi au 

început asaltul asupra justi-

ţiei. „Pesediştii au ajuns la 

putere şi nu că s-au străduit 

să curgă lapte şi miere, au în-

ceput să pună în practică pro-

gramul lor real. Un program 

de demontare a statului de 

drept în România, de demon-

tarea a sistemelor publice ma-

ri, prin înşurubarea pilelor, 

cunoştinţelor şi a tuturor nea-

murilor în poziţii de frunte”, 

a afi rmat şeful statului.

Iohannis a ţinut 
partea românilor

În cele din urmă, guver-

narea PSD a declanşat „un 

atac asupra românilor”. „A 

culminat cu un atac fi zic a-

supra românilor din acel 10 

august de tristă amintire”, a 

punctat preşedintele Româ-

niei. „A fost un război ur-

ban al PSD împotriva româ-

nilor, mai ales împotriva ro-

mânilor din Diaspora, fi ind-

că foarte mulţi atunci au ve-

nit din Diaspora să protes-

teze împotriva PSD. Au fost 

primiţi cu bâte, gaze lacri-

mogene şi acei jandarmi echi-

paţi de război urban”, a fost 

modul în care şeful statului 

a carcaterizat evenimentele 

din 10 august.

„Cineva trebuia să ţină 

partea românilor”, a spus Io-

hannis, adăugând că el per-

sonal a luat partea români-

lor, alături de PNL şi de “în-

că câţiva din Opoziţie”. “Noi 

am luat partea românilor şi 

ne-am declarat clar, pe faţă, 

anti-PSD. De acolo vine răz-

boiul nostru împotriva PSD. 

Nu este un război doctrinar, 

atenţie, faceţi vă rog diferen-

ţa. Este un război între o for-

ţă politică care a luat pute-

rea prin alegeri şi a detur-

nat-o şi noi, ceilalţi, Preşe-

dintele şi Opoziţia, care lu-

ăm partea românilor”, a punc-

tat şeful statului.

Câştigarea alegerilor

Klaus Iohannis a spus că 

speră să câştige, împreună cu 

PNL, următoarea bătălii elec-

torale, fi indcă „o naţiune nu 

poate să fi e la nesfârşit în răz-

boi cu sine.” Noi ne-am anga-

jat, eu împreună cu liberalii 

care mă susţin în această cam-

panie, să mergem mai depar-

te. Am început şi am câştigat 

până acum trei bătălii: euro-

parlamentarele, referendumul 

şi recent, cu mare bucurie, con-

trar tuturor aşteptărilor, moţi-

unea de cenzură. Urmează pre-

zidenţialele, urmează localele 

şi urmează parlamentarele”, a 

declarat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a declarat că nu are “de-

loc de gând să o lase moale 

cu campania”, deoarece sin-

gura metodă de a rata nişte 

alegeri este să crezi că le-ai 

câştigat înainte de scrutinul 

propriu-zis.

Klaus Iohannis a spus că 

vrea să câştige alegerile pre-

zidenţiale, locale şi parlamen-

tare, alături de PNL. „Trebu-

ie să mergem împreună mai 

departe fi indcă doar aşa avem 

şanse împotriva colosului 

PSD, că încă este un colos 

PSD-ul, să nu ne facem ilu-

zii. Şi doar aşa putem să fa-

cem de fapt ceea ce aşteap-

tă românii de la noi, să refa-

cem România aşa cum ne-o 

dorim. Să ajungem la ceea 

ce am numit reconstrucţia 

statului. Avem de câştigat 

prezidenţiale, locale şi parla-

mentare”, a spus Klaus Ioha-

nnis. „Nu subevaluaţi com-

petitorii electorali. Despre PSD 

am vorbit, sunt şi alţii care au 

impresia că li se cuvine o fe-

lie semnifi cativă, mai ales din 

votul Diasporei”, a fost me-

sajul lui Klaus Iohannis.

Speranţă pentru 
românii din Diaspora

Şeful statului a combătut 

ideea că toate partidele au 

aceleaşi puncte negative. „Cu-

noaşteţi acel slogan mizera-

bil «PNL şi PSD – aceeaşi mi-

zerie», este un slogan creat 

de PSD. Nu pentru a ridica 

PSD, ci pentru a coborî PNL 

la nivelul lor mizerabil. Or 

aşa ceva nu putem şi aşa ce-

va nu pot să accept. Aşadar, 

redaţi românilor speranţa, aş 

putea spune chiar credinţa 

în patria lor, în România. Şi 

poate, dacă totul merge bine 

şi câştigăm şi începem să gu-

vernăm pentru români, nu 

împotriva românilor ca PSD, 

să începem să facem din Ro-

mânia acea ţară în care voi, 

din Diaspora, nu doar visaţi 

să vă întoarceţi odată, cine 

ştie când, ci chiar să începeţi 

să vă faceţi planuri concrete 

de întoarcere în ţară. Şi dacă 

nu o faceţi voi, încurajaţi-i 

pe alţii să o facă”, a declarat 

şeful statului.

„Eu sunt foarte realist, ştiu 

că mulţi dintre voi v-aţi fă-

cut un rost acolo unde staţi, 

în Bruxelles, în Germania, în 

Anglia, în Italia, în Spania, 

în America, în Canada, de 

unde veniţi. Dar sunt con-

vins că nu toţi românii sunt 

fericiţi că stau afară. Mulţi 

dintre ei chiar îşi doresc să 

revină şi pe ei să nu îi des-

curajaţi, ci să-i încurajaţi, fi -

indcă o Românie fără români 

nu se poate construi. Dacă 

toată lumea pleacă afară, 

atunci cine rămâne? Ştiţi foar-

te bine: pesediştii. Or asta nu 

cred că poate să îşi dorească 

un român de bună-credinţă”, 

a mai spus şeful statului. 
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Pentru că ne apropiem 

de alegerile prezidenţiale 

iar anul acesta s-a pus din 

nou în discuţie necesitatea 

introducerii votului elec-

tronic, la Cluj-Napoca a 

fost organizată o dezbate-

re exact pe acest subiect.

Scenariul cu românii din 

străinătate care au stat la co-

zi uriaşe şi au aşteptat toată 

ziua să voteze, mulţi fără să 

ajungă la urne, s-a repetat şi 

la alegerile europarlamentare 

din acest an.

A fost introdus votul prin 

corespondenţă şi la alegerile 

prezidenţiale alături de posi-

bilitatea de a vota pe parcur-

sul a trei zile, de vineri până 

duminică, pentru concetăţe-

nii din afara graniţelor.

Teoretic aceste măsuri ar 

trebui să rezolve problema cu 

votul diasporei, însă a rămas 

pe tapet şi votul electronic. 

Speranţa e că el va încuraja 

toţi românii să voteze în nu-

măr mai mare. În urmă cu o 

lună Senatul a adoptat tacit 

un proiect de lege privind vo-

tul electronic la distanţă, atât 

pentru românii din ţară cât şi 

din afara ei, deşi o propune-

re similară a fost respinsă în 

primăvară.

Însă decizia fi nală asupra 

legii e la Camera Deputaţilor.

Votul electronic nu trebu-

ie privit ca o „soluţie bună 

la toate”

George Jiglău, lector uni-

versitar la Facultatea de Ştiin-

ţe Politice a Universităţii Ba-

beş-Bolyai şi membru al Cen-

trului pentru Studiul Demo-

craţiei, a vorbit despre votul 

online şi contextul în care ar 

trebui să aibă loc discuţia.

Acesta a atras atenţia că 

foarte mulţi politicieni fl utu-

ră votul electronic ca pe o lo-

zincă şi îl prezintă ca şi cum 

ar fi  o soluţie din ofi ciu la 

multe din problemele pe ca-

re le avem cu privire la mo-

dul în care au loc alegerile în 

România, democraţia de la 

noi din ţară, şi politica, în ge-

neral, scrie hotnews.ro.

Cele două echipe care au 

participat la dezbatere au 

fost alcătuite dintr-un avo-

cat specializat în criminali-

tate informatică şi trei stu-

denţi ai Universităţii Ba-

beş-Bolyai, doi de la Facul-

tatea de Drept şi unul de la 

Ştiinţe Economice, toţi de-

bateri cu experienţă. Care au 

fost principalele idei pe ca-

re le-au prezentat:

Argumentele în favoarea 
votului electronic

Absenteismul: rata de par-

ticipare la alegeri este mult 

mai mică decât ar trebui să 

fi e şi în continuă scădere; pre-

zenţa scăzută la vot ajută par-

tidele tradiţionale, care bene-

fi ciază de o infrastructură de 

partid, şi le dezavantajează 

pe cele mici.

Datorie faţă de românii 
din diaspora: sistemul de vot 

actual este de multe ori ne-

accesibil pentru românii din 

străinătate iar aceasta repre-

zintă o restrângere efectivă a 

unui drept fundamental; ace-

le imagini pe care le vedem 

cu miile de concetăţeni care 

stau cu orele la coadă pen-

tru a vota sunt revoltătoare.

Oamenii nu mai au în-
credere în sistemul tradiţi-
onal de vot: chiar dacă in-

troducerea tabletelor la ale-

geri a mai ameliorat proble-

ma fraudării voturilor, acest 

lucru se poate întâmpla în 

continuare şi în sistemul de 

vot clasic; încrederea cetăţe-

nilor în sistemul de vot ac-

tual este oricum foarte scă-

zută; sunt destul de cunos-

cute situaţiile, în special din 

mediul rural, când oamenii 

merg să voteze şi sunt în-

tâmpinaţi de primarul sau 

preotul din comună, să se a-

sigure că pun ştampila pe 

candidatul care trebuie.

Argumente împotriva 
votului electronic

Votul electronic nu e ca 
Internet Banking-ul: deşi me-

diul online pare sigur, în esen-

ţă el nu este.

Costurile pe care le-ar im-
plica sunt mai mari decât 
benefi ciile

Informatizarea votului nu 
ţine cont de realitatea din 
România: suntem pe penul-

timul loc în Uniunea Europea-

nă în ceea ce priveşte accesa-

rea online a serviciilor publi-

ce, conform datelor Eurostat. 

Votul electronic nu este sin-

gura sau cea mai bună solu-

ţie de a rezolva apatia politi-

că a românilor.

 „Ar trebui introdus votul electronic în România?”. Cum răspund tinerii clujeni.
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Primarul comunei Florești, 

Horia Șulea, a anunțat 

pe pagina personală 

de Facebook că va investi 1,7 

milioane de euro din fonduri 

guvernamentale pentru rea-

lizarea unei baze sportive.

„Investiția vine ca urmare 

a seriozității administrației pu-

blice locale și a excelentei co-

laborări pe care o avem cu Mi-

nisterul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice și cu 

cei de la Compania Națională 

de Investiții, colaborare con-

cretizată deja în realizarea 

creșei și demararea Centrului 

Cultural de pe locația fostului 

Poligon”, a transmis Șulea.

Este vorba de realizarea u-

nei Baze Sportive care va avea 

în componență un teren spor-

tiv de fotbal dimensiuni omo-

logate UEFA și FRF, 105 metri x 

68 metri, cu nocturnă și tribu-

ne pentru 500 de spectator, plus 

teren sportiv mic ce va fi  tușat 

pentru minifotbal, handbal, bas-

chet, tenis și va avea dimensi-

unea de 20m x 40m. Vor fi  

înfi ințate în zonă și un cabinet 

medical, o clădire pentru vesti-

are și administrativă și parcare 

autovehicule și autocar.

„Obiectivul de investiții a 

fost introdus pe lista sinteză a 

subprogramului Complexuri 

Sportive. Subprogramul în 

discuție se referă la construi-

rea/modernizarea a 400 tere-

nuri de sport, condiție asuma-

tă de România în cadrul dosa-

rului de candidatură pentru Eu-

ro2020”, a adăugat primarul.

Locația din Florești va fi  în 

zona Ansamblului ANL.

Bază sportivă de 1,7 mil. € 
în comuna Florești

Noul director general inte-

rimar al CFR SA, Marius 

Chiper a vorbit despre 

obiectivele sale prioritare, 

despre absorbţia fonduri-

lor europene la nivelul 

companiei, dar şi despre 

programul de ridicare 

a restricţiilor.

Chiper susţine că obiecti-

vele generale şi priorităţile 

de investiţii în domeniul fe-

roviar se vor axa pe trei ca-

pitole prioritare – continua-

rea realizării investiţiilor pe 

termen lung, sustenabilita-

tea infrastructurii feroviare 

şi calitatea serviciilor şi a 

managementului. Acesta a 

precizat că noul mers al tre-

nurilor va intra în vigoare în 

luna decembrie, acesta ur-

mând – „probabil” – să „ajus-

teze” timpii de mers.

„În contextul noii politici 

europene în domeniul trans-

porturilor, România va tre-

bui să continue investiţiile 

în infrastructura de transport 

feroviar, orientate spre dez-

voltarea coridoarelor care 

traversează România, Rin-Du-

năre şi Orient/Est-meditera-

nean, parte din reţeaua Cen-

trală TEN-T, corelat cu alte 

priorităţi naţionale specifi ce. 

CFR SA va pune accent pe 

optimizarea dimensiunii re-

ţelei feroviare pentru a asi-

gura sustenabilitatea aceste-

ia pe termen lung, atât din 

punct de vedere fi nanciar, 

cât şi pentru susţinerea tra-

fi cului previzionat de călă-

tori şi marfă”, a declarat Ma-

rius Chiper, într-un interviu 

pentru Agerpres.

„Se vor defi ni clar servici-

ile pe care le asigură CNCFR 

pentru operarea/exploatarea 

liniilor de cale ferată afl ate 

pe reţeaua principală şi se 

vor monitoriza indicatorii de 

rezultat şi performanţă, şi aici 

mă refer la realizarea unor 

programe atractive de circu-

laţie a trenurilor, îmbunătăţi-

rea serviciilor pentru călători, 

reducerea timpilor de aştep-

tare în gări şi digitalizarea 

serviciilor feroviare etc.”, a 

mai promis noul director ge-

neral interimar.

Vor mai rămâne „doar” 
220 de restricţii

În urmă cu doar câteva 

zile, Asociaţia Pro Infrastruc-

tură făcea praf CFR Infra-

structură, dezvăluind că exis-

tă peste 1.000 de restricţii pe 

liniile feroviare din toată ţa-

ra. Marius Chiper continuă 

acelaşi discurs purtat şi de 

predecesorii săi, promiţând 

că, dacă la începutul anului 

erau – după spusele sale – 

442 de restricţii, la fi nalul 

anului curent vor mai rămâ-

ne „doar” circa 200-220.

„Suntem focalizaţi pe mai 

multe obiective de reţea pen-

tru eliminarea restricţiilor. 

Unul dintre obiective este 

eliminarea restricţiilor de pe 

magistralele de cale ferată. 

Este un proces început de 

colegii mei şi îl vom conti-

nua, pentru că este un de-

mers pozitiv. Am început 

anul cu 442 de restricţii şi 

am reuşit să eliminăm până 

acum 354 de restricţii. Vom 

ajunge la fi nalul anului la 

circa 200-220 de restricţii. 

De ce? Pentru că apar alte 

restricţii. Obiectivul nostru 

a fost acela de a reduce la 

jumătate numărul de restric-

ţii de la începutul anului. 

Programul va continua şi 

anul următor vom reduce 

numărul restricţiilor, dar cu 

siguranţă nu vor dispărea 

toate”, a punctat Chiper.

„S-au făcut multe lucrări 

de intervenţie şi reparaţie în 

zona Regionalei Cluj, 

Cluj-Dej, Cluj-Baia Mare, 

Cluj-Satu Mare, pe Magistra-

la 400. Tot pe 400 în zona 

Braşov-Miercurea Ciuc-De-

da-Sărăţel... Deci se vor îm-

bunătăţi condiţiile prin eli-

minarea acestor restricţii, dar 

încă o dată atrag atenţia că 

vor apărea altele pe care, 

printr-un proces controlat, 

trebuie să le eliminăm”, a 

mai precizat Marius Chiper.

Un nou director, aceleaşi promisiuni bombastice la CFR. 
„Vom elimina restricţiile de viteză din zona Clujului”!

Conform unui raport al 

Inspectoratului de Poliţie 

Cluj, în primele 9 luni ale 

anului 2019, la 

Cluj-Napoca, au avut loc 

107 accidente grave, din 

care 5 mortale. Cele mai 

multe accidente au avut 

loc pe străzile 21 

Decembrie, Traian Vuia, 

Oaşului, Moţilor şi Horea.

„În cadrul Comisiei de Cir-

culaţie am discutat un raport 

prezentat de către Poliţia Ruti-

eră cu privire la accidentele ca-

re au avut loc în municipiul 

Cluj-Napoca anul acesta şi o 

comparaţie cu anul trecut şi am 

discutat soluţii concrete pentru 

a preveni asemenea situaţii. Fe-

nomenul începe să devină în-

grijorător, de câte ori este ne-

cesar, Comisia de Circulaţia va 

inventaria, va propune, va lua 

decizii pentru a curma aceas-

tă evoluţie. În primele 9 luni 

din 2019, potrivit unui raport 

al Inspectoratului de Poliţie Ju-

deţean Cluj, în Cluj-Napoca au 

fost 107 accidente grave de cir-

culaţie. Dintre acestea, 5 au fost 

soldate cu decese. Faţă de anul 

trecut e mai mic numărul de 

decese. Anul trecut au fost 12 

accidentele mortale în aceeaşi 

perioadă. Asta nu mă încălzeş-

te. Şi când se întâmplă o sin-

gură pierdere de viaţă e o tra-

gedie. Nu trebuie să existe pier-

deri de vieţi umane din cauza 

accidentelor”, susţine primarul 

Emil Boc.

Din raport, în anul 2019, 

cele mai multe accidente s-au 

petrecut în iulie şi septembrie. 

Anul trecut s-au produs în 

martie şi august.

Cele mai periculoase străzi

„Unde au fost aceste acci-

dente? Cele mai multe acci-

dente grave s-au produs pe 

străzile Bulevardul 21 Decem-

brie (5 accidente, având ca 

şi cauze neacordare de prio-

ritate pietonilor, traversare 

neregulamentară pieton, mers 

înapoi şi neasigurare la schim-

barea direcţiei de mers), Tra-

ian Vuia (5 accidente), Oaşu-

lui (5 accidente), Moţilor (4 

accidente), Horea (4 acciden-

te). Aici au fost cele mai mul-

te accidente. În ceea ce pri-

veşte accidentele care au con-

dus la moartea unor persoa-

ne, acestea au avut loc pe 

Moţilor (cauza fi ind traver-

sarea neregulamentară), Cor-

neliu Coposu (traversare ne-

regulamentară), Câmpul Pâi-

nii (prioritate pietoni), Du-

mitru George Chiriac (depă-

şire neregulamentară), Vaida 

Voievod (traversare neregu-

lamentară)”, susţine Boc, ci-

tând raportul IPJ Cluj.

Cauzele accidentelor

Pentru accidentele uşoa-

re, cauzele sunt în felul ur-

mător: nepăstrarea distanţei 

în mers (39 de accidente), 

neadaptarea vitezei la condi-

ţiile de drum (23 accidente), 

traversare neregulamentară 

pietoni (30 accidente), prio-

ritate pietoni (30 accidente), 

neasigurare la schimbarea di-

recţiei de mers (24 acciden-

te), neasigurare la mersul î-

napoi (8 accidente), abateri 

biciclişti (29 accidente).

„De ce se ajunge la aceas-

tă traversare neregulamen-

tară? Dacă ne uităm la zona 

Iulius Mall, lumea se grăbeş-

te, nu vrea să stea la trece-

rile de pietoni. Cum putem 

preveni aceste lucruri, să le 

ţinem sub control? Faţă de 

anul 2018, s-au înregistrat 

creşteri în rândul accidente-

lor cauzate din pricina aba-

terilor bicicliştilor, neasigu-

rării la schimbarea direcţiei 

de mers şi viteză excesivă. 

Ce măsuri am decis? În pri-

mul rând, montarea de ra-

dare fi xe pe artelele cu risc 

ridicat despre care am vor-

bit. Aşteptăm aprobarea Po-

liţiei Naţionale, Primăria va 

achiziţiona acele radare şi 

vom informa populaţia, vor 

fi  puse panouri. Nu ştiu, Va-

ida Voievod, Moţilor, Câm-

pul Pâinii, Dorobanţilor. Şo-

ferii vor ştii în permanenţă 

că în câteva locuri strategi-

ce din oraş vor fi  radare. Nu 

vor fi  puse acolo să scoată 

planul de amenzi, vor fi  pu-

se acolo să salvăm vieţi. Se 

vor diminua accidentele. E 

important să nu ajungem la 

pierderi de vieţi. Nu va eli-

mina orice tamponare, alea 

vor apărea. Noi avem obli-

gaţia să facem tot ce putem 

să nu se întâmple accidente 

mortale”, a conchis Boc. 

Străzile din Cluj pe care au loc cele mai multe accidente. 
Emil Boc: „Nu renunţăm la radarele fixe!”
107 accidente grave la Cluj-Napoca, soldate cu 5 morţi, au avut loc în primele 9 luni ale anului 2019! 

Cinci mașini au fost implicate, miercuri seara, într-un accident pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca

Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
Emil Boc, își doreste cât mai multe 
radare fi xe amplasate în oraș

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
 „Am discutat cu reprezentanții Poliției și 
vor fi  controale mixte. Ar trebui să aibă 
grijă cei care se întrec, mulți vor 
rămâne fără carnet. Am înțeles că s-au 
mutat liniuțele dimineața, pe la 05:00. 
Nu voi abandona la proiectul de a avea 
radare fi xe amplasate în oraș, 
deoarece vrem un oraș civilizat. 
Depinde de modul în care Ministerul 
Afacerilor Interne (MAI) ne va da 
aprobarea, la Inspectoratul de Poliție 
Județean avem o deschidere și o 
colaborare foarte bune. Nu vom pune 
în tot orașul, doar în anumite zone 
în care se va impune. În plus, vor fi  
semnalizate să știe tot poporul“
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Ministrul interimar al 

Sănătăţii, Sorina Pintea, 

susţine că nu există o pro-

blemă în legătură cu vacci-

nurile antigripale şi că 

dozele vor fi  primite în 

patru tranşe. Sorina Pintea 

a găsit un responsabil şi 

pentru întârzierea exame-

nului de rezidenţiat: 

Preşedintele României, 

căruia îi dă şi soluţia: „Să 

numească un interimar la 

Educaţie pentru două zile”.

Despre examenul de rezi-

denţiat, mutat pe 8 decem-

brie, Sorina Pintea a spus că 

„au fost foarte multe discuţii 

în spaţiul public legat de acest 

examen, dar nu avem un mi-

nistru interimar al Educaţiei, 

nu am avut pentru că Preşe-

dintele nu a numit acest mi-

nistru, nu şi-a îndeplinit obli-

gaţia constituţională.

„Din punctul nostru de 

vedere, Ministerul Sănătăţii 

şi-a respectat toate atribuţi-

ile pe care le are în organi-

zarea examenului de rezi-

denţiat, exact ca şi în ceilalţi 

ani. Până la urmă, cu sigu-

ranţă este o problemă pen-

tru că în afară de actele nor-

mative pe care trebuia să le 

promovăm, mai există un act 

normativ care spune că sun-

tem obligaţi să organizăm 

acest concurs în trimestrul 

4 al fi ecărui an. Cred că exis-

tă soluţii din punct de vede-

re juridic, nu neapărat, ştiu 

eu o legătură că nu face Gu-

vernul... Preşedintele poate 

să numească un ministru in-

terimar pentru două zile ast-

fel încât aceste ordine să poa-

tă fi  semnate”, a concluzio-

nat ministrul interimar al Să-

nătăţii, potrivit digi24.ro.

Aproximativ 200 de absol-

venţi ai Universităţii de Me-

dicină şi Farmacie (UMF) 

Cluj-Napoca au protestat, 

miercurea trecută, faţă de amâ-

narea examenului de reziden-

ţiat şi cer stabilirea unei date 

clare pentru acesta. Protesta-

tarii au purtat măşti chirugi-

cale şi pancarte cu mesaje pre-

cum „Vrem să profesăm, nu 

vrem să plecăm”, „Cerem 8 

decembrie o certitudine”, „Am 

dorit puţin respect în acest 

sistem defect, noi am vrea să 

fi e bine, dar politica ne ţine".

În acest an, la rezidenţiat vor 

fi  scoase la concurs 4.710 locuri.

Soluţie pentru criza rezidenţiatului? 
Interimar la Educaţie pentru două zile
Sute de absolvenţi au protestat, săptămâna trecută, la Cluj faţă de amânarea examenului de rezidenţiat

Aproximativ 200 de absolvenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) Cluj-Napoca au protestat, 
miercurea trecută, faţă de amânarea examenului de rezidenţiat

Deficit de vaccinuri 
antigripale
Ministerul Sănătăţii pre-

cizează că nu toate vac-

cinurile antigripale au 

fost aduse, fi ind vorba 

de patru tranşe, şi a fost 

asigurată inclusiv posi-

bilitatea suplimentării 

numărului de doze.

„Soluţia este foarte clară, 

specialiştii spun că perioada 

de vaccinare este septem-

brie-noiembrie. Aceste vac-

cinuri vor fi  aduse în patru 

tranşe, ştiu aceste lucruri me-

dicii de familie, dar probabil 

că este la modă să ieşim să 

denigrăm. Se cunosc aceste 

lucruri, sigur că nu au pri-

mit încă toate dozele. Mai 

mult decât atât, anul acesta 

avem posibilitatea să mărim 

numărul de doze dacă este 

necesar sau în cazul unei 

epidemii. Ştiţi bine, anul tre-

cut au solicitat doze mai pu-

ţine şi în timpul epidemiei 

s-a spus că nu mai avem”, 

a declarat Sorina Pintea.

Sâmbătă, Sandra Alexiu, 

preşedintele Asociaţiei Me-

dicilor de Familie Bucureşti-Il-

fov, spune că medicii de fa-

milie au primit considerabil 

mai puţine doze decât nu-

mărul necesar, dar şi că anun-

ţul campaniei de vaccinare 

vine mult prea devreme, iar 

în condiţiile în care vaccinu-

rile întârzie, se ajunge la si-

tuaţia în care pacienţii nu se 

mai vaccinează.

„Am achiziţionat 1,5 mili-

oane de doze, în 2016 au fost 

600 000 de doze achiziţionat, 

iar medicii de familie trebuie 

să înţeleagă că există o crono-

logie a lucrurilor descrisă de 

specialişti, nu de ministrul Să-

nătăţii, specialiştii pe care dân-

şii îi cunosc foarte bine. Vor 

primi acele doze, în timp”, a 

mai spus ministrul interimar 

al Sănătăţii.

Vă reamintim că deputatul 

USR de Cluj Emanuel Ungu-

reanu a depus o plângere la 

Direcţia Naţională Anticorup-

ţie (DNA) prin care solicită 

verifi carea modului în care 

Ministerul Sănătăţii a făcut 

achiziţia de vaccin antigripal. 

Parlamentarul susţine că a fost 

cumpărat un alt produs decât 

cel solicitat şi a rămas desco-

perită grupa de vârstă cuprin-

să între şase luni şi trei ani, 

iar prejudiciul ar ajunge la pes-

te 10 milioane de euro.

Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu a trăit 

din nou clipe stânjenitoare 

în timpul unei vizite 

la un spital din România.

Parlamentarul clujean sus-

ţineţi că pacienţii Spitalului 

Socola din Iaşi sunt „umiliţi 

în ultimul hal” însă, în timp 

ce fi lma condiţiile înapoiate 

din instituţie, nu mai puţin 

de nouă angajaţi au tăbărât 

peste el, ameninţându-l că 

vor suna la 112. Clădirea 1B 

a Spitalului de Boli Psihice 

Socola din Iaşi este un corp 

de clădire dintr-un ansam-

blu de construcţii putrezite, 

vechi de peste 100 de ani, 

afi rmă Ungureanu.

„Am ales să public aces-

te imagini mai ales pentru a 

vedea în ce hal sunt umiliţi 

bolnavii de aici, înghesuiţi 

în saloane reci, prost îmbră-

caţi, hrăniţi cu mâncare 

proastă şi insufi cientă, tra-

taţi nedemn. Am vrut să pre-

zint şi comportamentul per-

sonalului, mai exact, modul 

în care reacţionează, asisten-

tele, infi rmierele şi consilie-

rul juridic, acesta duhnea 

crunt a alcool. Aceştia sunt 

uneltele asmuţite de mana-

gerul Oprişanu, un politruc 

sinstru plasat să «mulgă» 

acest spital pe spinarea unor 

oameni grav bolnavi”, a 

punctat deputatul, pe pagi-

na sa de Facebook.

„Poliţia din Iaşi, alertată 

de prezenţa mea în spital, 

prin 112, de către juristul ma-

trafoxat, a avut decenţa să 

nu intervină şi să-mi permi-

tă să îmi fac datoria, nu pu-

team avea pretenţia să mă 

protejeze. (...) Cert este că, 

după acest episod tensionat, 

am vizitat în linişte, însoţit 

de o asistentă din suita ma-

nagerului, aproape toate cor-

purile de clădire din Socola, 

unele în ruină, altele renova-

te după incendii”, a mai pre-

cizat Ungureanu.

Sunt mulţi angajaţi la So-

cola, însă prea puţini sunt 

oameni curajoşi, iar marea 

majoritate „se complac în 

mizerie”, admite deputatul 

clujean. Acesta susţine că o 

infirmieră, la ieşirea din clă-

direa 1B, „l-a rugat dispera-

tă”: „Domnul deputat, mu-

rim de frig, faceţi ceva să 

vină căldura, bolnavii aceş-

tia oricum nu au haine, mor 

de frig!”.

„A doua zi, a venit căldu-

ra şi 4 articole comandate de 

manager în care eu eram pre-

zentat ca un deputat nebun 

care tulbur liniştea bolnavilor 

şi a angajaţilor fericiţi de la 

Socola. Aceasta este România 

profundă, România reală, Ro-

mânia care trebuie schimba-

tă din temelii!”, a conchis 

Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu, făcut 
„nebun” pentru că dezvăluie 
condiţiile mizerabile din spitale
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Academicianul Iuliu 

Haţieganu, întemeietorul 

clubului ''U'' Cluj, şi preşe-

dintele actual al Academiei 

Române, Ioan Aurel Pop, 

au dialogat, prin interme-

diul hologramelor lor, cu 

ocazia aniversării a 100 de 

ani de la înfi inţarea clubu-

lui sportiv clujean.

„Posteritatea v-a păstrat în 

amintire ca pe un apostol al 

neamului, dovadă că univer-

sitatea (pe atunci facultatea) 

pe care aţi fondat-o şi cel mai 

mare parc sportiv din ţară 

(unul dintre primele din Eu-

ropa), făcut de dumneavoas-

tră pentru studenţi vă poartă 

numele. Cum era lumea şi 

cum erau românii acum un 

secol?”, a întrebat holograma 

lui Ioan Aurel Pop.

„Am fost un simplu medic, 

câteodată şi de sufl ete, dar în 

esenţă medic, un medic-pro-

fesor, binecuvântat cu studenţi 

foarte buni, cu mulţi colegi 

de excepţie. Lumea anilor 

1918-1919 era chinuită ca du-

pă război, împuţinată şi îndo-

liată, dar era aureolată de o 

asemenea speranţă în bine, în 

victoria raţiunii şi a sentimen-

telor generoase, încât nu ne 

păsa de rele, pentru că bune-

le copleşeau relele. Românii 

trăiau atunci „Poemele lumi-

nii” – cum ne-a învăţat Luci-

an Blaga – şi din această lu-

mină a întregirii statale s-au 

născut minuni. Între aceste 

minuni, s-a afl at şi universi-

tatea noastră românească, nu-

mită de Vasile Pârvan Univer-

sitatea Naţională a Daciei Su-

perioare, dar şi Teatrul Naţi-

onal, Opera, liceele româneşti, 

institutele de cercetare. A fost 

o coagulare de energie inte-

lectuală românească aşa cum 

nu se mai văzuse niciodată”, 

a răspuns holograma lui Iuliu 

Haţieganu.

Dialogul imaginar a avut 

loc vineri seară, în cadrul eve-

nimentului Centenar în Alb şi 

NegrU, care este o continua-

re a evenimentelor desfăşura-

te cu ocazia împlinirii a 100 

de ani de sport universitar în 

Cluj-Napoca.

La eveniment au participat 

peste 3.000 de persoane.

„10 entităţi şi peste 200 de 

persoane implicate în organi-

zare, 700 de locuri pe scaune, 

919 cadouri pentru public, 

60.000 de euro buget. Cente-

nar în Alb şi NegrU în cifre, un 

eveniment cu acces gratuit! (...) 

Un secol de istorie sportivă, pli-

nă de personalităţi şi de perfor-

manţe, de emoţie şi ataşament. 

Evenimentul Centenar în Alb 

şi NegrU: un dialog imaginar 

între generaţii, între două ma-

ri legende ale Universităţii: aca-

demicienii Iuliu Haţieganu, în-

temeietorul clubului „U”, sub 

formă de hologramă, şi Ioan 

Aurel Pop, actualul rector al U-

niversităţii Babeş-Bolyai; o pie-

să de teatru cu titlul „Acasă... 

la Cluj” – are în centru un mo-

ment de cotitură şi adâncă emo-

ţie în istoria Universităţii: în-

toarcerea, în 1945, din bejenia 

de la Sibiu, strâns legată de 

sfârşitul celui de-al doilea răz-

boi mondial”, arată organiza-

torii evenimentului.

Hologramele lui Iuliu Haţieganu şi Ioan Aurel Pop 
au dialogat despre universitatea clujeană
Dialogul s-a axat pe evoluţia învăţământului clujean românesc în cei 100 de ani ai săi

Dialogul imaginar a avut loc vineri seară, în cadrul evenimentului Centenar în Alb şi NegrU

Cea de-a 18 ediţie a 

Festivalului Internaţional 

„Puck” a reunit, între 

14 şi 18 octombrie,

 la Cluj-Napoca, în jur 

de 50 evenimente, artişti 

din Canada, Japonia, 

Spania, Grecia, Ungaria, 

Italia şi România, stu-

denţi şi directori de teatre 

din toată ţara.

Numărul total al spectato-

rilor prezenţi la toate mani-

festările din cadrul ediţiei din 

acest an a festivalului este de 

aproximativ 6.000, potrivit 

unui comunicat de presă re-

mis de Consiliul Judeţean Cluj. 

Au avut loc spectacole pe sce-

nele Teatrului Naţional, Ope-

rei Naţionale, Academiei Na-

ţionale de Muzică „Gheorghe 

Dima”, Casei de Cultură a Stu-

denţilor, Facultăţii de Teatru 

şi Film din cadrul UBB şi Tea-

trului de Păpuşi „Puck”.

De asemenea, în fiecare 

seară au avut loc reprezen-

taţii ale studenţilor de la pa-

tru universităţi. Este vorba 

de Facultatea de Teatru şi 

Film din cadrul Universită-

ţii „Babeş-Bolyai” (UBB), U-

niversitatea Naţională de Ar-

tă Teatrală şi Cinematogra-

fică (UNATC) „I.L. Caragia-

le” din Bucureşti, Universi-

tatea de Artă Teatrală şi Film 

din Budapesta (Ungaria) şi 

Universitatea de Arte din 

Târgu Mureş.

Cea de-a doua ediţie a pro-

iectului „Întâlnirea studenţilor 

păpuşari” a fost realizată cu 

sprijinul Primăriei municipiu-

lui Cluj-Napoca şi a mai inclus 

atelierul „Stop Motion in Pup-

petry” susţinut de artista ca-

nadiană Magali Chouinard. La 

acestea s-a adăugat worksho-

pul de „Commedia dell’arte” 

susţinut de artistul italian Gas-

pare Nasuto, toate cu intrare 

gratuită, precum şi „Poethree”, 

un concept relativ nou, foarte 

în vogă în rândul tinerilor din 

întreaga lume, cu multe mo-

mente interactive de poezie şi 

muzică, organizat în cadrul 

festivalului de Poethree Col-

lective din Cluj-Napoca.

O noutate a ediţiei a fost 

„Întâlnirea artiştilor păpu-

şari maghiari”, proiect care 

a reunit la Cluj-Napoca ar-

tişti profesionişti din Româ-

nia şi Ungaria, precum şi stu-

denţi şi cadre didactice din 

cele două ţări.

6.000 de spectatori 
la Festivalul Internațional „Puck”
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Uniunea Europeană va lua 

o decizie privind amâna-

rea ieşirii Marii Britanii 

din blocul european după 

ce acordul pentru Brexit 

va fi  dezbătut în 

Parlamentul de la Londra.

Ambasadorii statelor mem-

bre UE au convenit că acor-

dul de retragere trebuie trimis 

luni Parlamentului European.

Parlamentul European ar 

putea vota asupra acordului 

joi, cu condiţia ca membrii 

Camerei Comunelor din Le-

gislativul britanic să îşi dea 

acordul asupra sa până atunci.

Negociatorul Uniunii Eu-

ropene pentru Brexit, Michel 

Barnier, a declarat că proce-

sul de ratifi care se desfăşoa-

ră „în mod obişnuit”.

Preşedintele în funcţie al 

Consiliului European, Donald 

Tusk, urmează să se consul-

te cu liderii statelor membre 

şi cu guvernele acestora pen-

tru a lua o decizie privind 

amânarea Brexit.

Ambasadorii ţărilor din U-

niunea Europeană nu au pur-

tat duminică discuţii cu pri-

vire la această problemă.

Donald Tusk, preşedintele 

în funcţie al Consiliului Euro-

pean, a informat că Boris John-

son a trimis o scrisoare for-

mală prin care solicită amâ-

narea retragerii Marii Britanii 

din Uniunea Europeană. Ul-

terior, Boris Johnson a trimis 

încă două scrisori preşedinte-

lui Consiliului European.

Camera Comunelor a apro-

bat sâmbătă un amendament 

introdus de parlamentarii Oli-

ver Letwin (independent) şi 

Hilary Benn (laburist) care 

prevede ca decizia fi nală a Ca-

merei Comunelor privind Acor-

dul Brexit să fi e luată abia du-

pă adoptarea legislaţiei defi -

nitive prevăzută de acest tra-

tat. Adoptarea legislaţiei aso-

ciate Acordului Brexit va du-

ra cel puţin câteva luni.

Londra transmite că va 
ieşi din UE la 31 octombrie

Marea Britanie va părăsi 

Uniunea Europeană la 31 oc-

tombrie, în pofi da scrisorii for-

male trimise de premierul bri-

tanic Boris Johnson, prin ca-

re cere o nouă amânare pen-

tru Brexit, a informat dumi-

nică Guvernul de la Londra.

„Vom ieşi din UE până la 

data de 31 octombrie. Avem 

toate mijloacele şi abilitatea 

de a face acest lucru”, a de-

clarat Michael Gove, minis-

trul britanic responsabil de 

coordonarea unui Brexit fă-

ră acord.

„Această scrisoare a fost 

trimisă pentru că aşa ne-a ce-

rut Parlamentul, însă Parla-

mentul nu poate schimba vo-

inţa premierului, Parlamentul 

nu poate schimba politica Gu-

vernului, sau determinarea”, 

a adăugat acesta.

Boris Johnson: Încă 
o amânare ar afecta 
interesele Marii Britanii

În cea de a doua scrisoa-

re, acesta explica faptul că Gu-

vernul lui se supune legii, iar 

în cea de a treia transmite că 

nu îşi doreşte, de fapt, o amâ-

nare pentru Brexit.

„Încă de când am ajuns 

premier am făcut clară pozi-

ţia Guvernului, că încă o amâ-

nare ar afecta interesele Ma-

rii Britanii şi pe cele ale par-

tenerilor noştri europeni”, a 

scris Boris Johnson în cea de 

a treia scrisoare.

Tertipul lui Johnson

Experţii BBC consideră că 

gestul lui Boris Johnson de 

a trimite, de fapt, trei docu-

mente Bruxelles-ului este de 

natură să dea naştere la con-

troverse şi este posibil să se 

recurgă la justiţie, mai exact 

la Curtea Supremă, pentru a 

vedea dacă nu cumva demer-

sul său încalcă legea.

Înainte de a trimite docu-

mentele, Boris Johnson i-a su-

nat pe liderii europeni, inclu-

siv pe Donald Tusk, pentru a 

insista asupra faptului că scri-

soarea de solicitare a amână-

rii Brexitului este „scrisoarea 

Parlamentului”, şi nu a sa, 

scrie BBC.

Premierul ar vrea să trea-

că chiar luni prin Parlament 

legislaţia pentru implemen-

tarea acordului pentru 

Brexit, încheiat cu Bruxel-

les-ul săptămâna aceasta. 

Camera Comunelor a decis 

să nu voteze acordul pen-

tru Brexit până când aceas-

tă legislaţie de implementa-

re a lui nu va fi votată. Prin 

urmare, premierul Boris 

Johnson speră să obţină în 

cele din urmă şi votul pen-

tru acord, asta dacă preşe-

dintele Camerei Comunelor, 

John Bercow, va fi de acord 

să-l treacă pe ordinea de zi.

Un nou blocaj pentru Brexit
Uniunea Europeană aşteaptă dezbaterea acordului 
în Parlamentul britanic înainte să decidă dacă mai extinde termenul

Premierul britanic Boris Johnson (stânga) și Donald Tusk, preşedintele în funcţie al Consiliului European

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 

apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile,după cum urmează:

MARŢI, 22 OCTOMBRIE până MIERCURI, 23 OCTOMBRIE 2019
Localitatea: Cluj-Napoca
Lista stăzilor afectate:
1. Cartier Dâmbul Rotund între str. Sanatoriului și str. Cosminului; str. Oașului între B-dul 

Muncii și str. Valea Chintăului; str. Valea Chintăului; str. Dealul Fânaţelor; str. Pometului; str. 
Florilor; str. Cătinei; str. Valea Fânaţelor; str. Fânaţelor; Cartier Terra Gardens; str. Corneliu 
Medrea; B-dul Muncii; str. Voineasa; str. Ciucea; Aleea Cozia; Aleea Horezu; Aleea Broșteni; 
str. Ciucea; Aleea Lipova; str. Silvaniei; str. Zalăului; str. Șimleului; str. Marghitei; str. Vultu-
reni; str. Chinteni; str. Voroneţ; str. Stânișoara; str. Daliei; str. Freziei; str. Stânjeneilor; str. Li-
liacului; str. Hodăi; str. Dumitru Georgescu-Kiriac; str. Hariclea Darclee; str. Emerson;

Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 08:30-00:30
2. Se va asigura furnizarea apei cu presiune scăzută în: Cartier Someșeni; str. Maramu-

reșului; str. Oașului între str. Maramureșului și B-dul Muncii; Cartier Iris;

MARŢI, 22 OCTOMBRIE, ora 10:00 până MIERCURI, 23 OCTOMBRIE, ora 12:00
Localităţile: Chinteni, Vechea, Sânmărtin, Măcicașu;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu a-
pă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa în-
treruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în 
timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de fa-
cebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgenţă şi/
sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau 
când se impune o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra 
sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate 
se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

PUBLICITATE

OPINIE

„Și devreme acasă, și bine plătit”. Târgurile 
de job-uri, îndemn la nemuncă, nu la carieră
Am avut în companie o fl uctuație de personal 

de circa 20% (stăm mai bine decât media 

pieței muncii din România, 27%). Adică, în ulti-

mii 2 ani, am pierdut și am angajat la schimb 

circa 150 de colegi.

M-am confruntat inclusiv cu recrutare ostilă, com-

petitorii îmi luau 3-4-5 angajați dintr-o mutare. 

Forțați de împrejurări am creat o structură foarte 

bine pusă la punct de recrutare și angajare, așa 

că am reușit să instruim în cel mai scurt timp pe 

noii colegi și să-i facem productivi. Însă, gestio-

nând acest proces dureros, am învățat câteva 

lecți și am descoperit un fapt foarte interesant, 

care merită relatat. Analiza făcută pe circa 60-70 

de angajați care au plecat și cu care am discutat 

eu însumi arată că 50% dintre ei ar fi  dorit să se 

întoarcă și ceilalți 50% deja au migrat către un alt 

angajator. Și cam toți îmi spun același lucru: „Voi 

sunteți o fi rma serioasă, nu ne-ați mințit. Acolo 

unde am mers ne dădeau minim pe economie și 

restul bani în mână. Iar dacă treaba nu mergea, 

nu ne mai dădeau bonsurile promise”. Sau: „de 

fapt dacă trag linie, într-un an de zile câștigam 

mai bine la voi față de cât câștig acum, chiar dacă 

am salariul lunar în mână mai mare”.

Fluctuația de personal este o consecință a gra-

vei crize a forței de muncă, după ce peste cinci 

milioane de români au plecat din țară; și, agra-

vată desigur de faptul că școlile, liceele și 

facultățile continuă să fi e deconectate de nevo-

ile pieței muncii. Mirajul unui job mai bine plă-

tit, generat de fi rmele de plasament și de târ-

gurile de job-uri agravează criză și, mai grav, 

împiedică o gândire și planifi care pe termen 

lung a angajatului – nu greșim dacă spunem 

că îi sabotează aspirațiile profesionale. 

Abordarea oportunistă nu ajută - la un mo-

ment dat un angajator care vede într-un CV că 

un candidat a schimbat 5-10 locuri de muncă 

în 2-3 ani, nici măcar nu-l va chema la interviu.

Mințim și angajatul și angajatorul, le facem 

promisiuni care nu pot fi  onorate.

Toate târgurile promit căutătorilor de joburi un 

mediu de muncă relaxat, facil, program fl exibil, 

colectiv prietenos, pachet de benefi cii, califi care 

la locul de muncă, câștiguri substanțiale. Toți cei 

care au fl uctuat, fi e că le plăcea sau nu să mun-

cească, știu că nu este așa, că dacă vrei să 

câștigi și să te dezvolți și să urci pe scară ierarhi-

că trebuie să lucrezi mult, de fapt s-o iei de la 

zero la noul loc de muncă. Nu poți fenta job-ul, 

în orice caz nu pentru multă vreme.

Toate târgurile promit livrarea de angajați bi-

ne pregătiți, calificăți, deschiși provocărilor. 

Ori, pentru că așa cum spuneam, școală, li-

ceul și facultatea nu pregătesc angajați 

calificați, orice angajator știe că trebuie să 

pornească cu abecedarul cu un nou recrut, fi-

indcă specificul muncii diferă.

Ironic, nu? Angajaților le promiți un loc de 

muncă unde se pot califi că, angajatorului că le 

aduci recruți gata califi cați.

De fapt, dacă ne uităm în jurul nostru vom ve-

dea un târg de job-uri în aer liber: nu există un 

stâlp de electricitate sau o vitrină de magazin în 

care să nu existe un afi ș care recrutează….

Așadar, târgurile de joburi, companiile de pla-

sare de forță de muncă și recrutarea ostilă nu 

rezolva problema defi citului de forță de mun-

că și fl uctuația de personal. Vor conduce la 

agravări, pentru că vor obligă la creșteri ale 

costurile companiilor fără o creștere 

proporțională a productivității afacerilor, ur-

mate de posibile relocari ale angajatorilor în 

țări unde există surplus, vezi exemplele recen-

te gen Turcia, Bulgaria, Serbia, Albania. Și nici 

nu am apucat să menționăm aici trecerea în 

pensie a generației X și declinul demografi c.

Există alte soluții pentru a reconstrui piață 

muncii din România. E drept că va fi  încet, 

așezat, ardelenește. Învățământul dual, școlile 

profesionale, recrutarea de angajați de pe băn-

cile facultății, angajabilitatea drept criteriu fun-

damental pentru funcționarea unei facultăți, 

proiecte comune și o mai bună coordonare în-

tre angajatorii industriali – sunt doar câteva 

soluții pe termen lung. 

Dragoş Damian, CEO Terapia.

Site-urile de profi l includ 

numeroase oferte şi pentru 

municipiul Cluj-Napoca, 

anunţurile vizând locuinţe 

spaţioase situate în cartie-

re clasice, însă adevăratele 

chilipuri sunt în oraşele 

din restul judeţului.

Deşi preţurile de pornire 

pentru ofertele din Cluj-Na-

poca pot părea ridicate, o bu-

nă cunoaştere a procesului de 

licitare poate aduce câştiguri 

substanţiale pentru cei inte-

resaţi să achiziţioneze un ast-

fel de apartament.

Conform specialiştilor, în 

majoritatea cazurilor nu se 

prezintă nimeni la prima lici-

taţie pentru bunurile execu-

tate şi, astfel, băncile sunt 

obligate să organizeze o a do-

ua licitaţie cu un preţ obliga-

toriu cu 25% mai mic decât 

cel evaluat iniţial. Dacă nu se 

realizează vânzarea la preţul 

de pornire nici la a două lici-

taţie, dar există cel puţin 2 

cumpărători interesaţi, bunul 

va fi  vândut cumpărătorului 

cu cea mai mare ofertă, însă 

preţul fi nal al bunului nu poa-

te scădea sub 30% din preţul 

de pornire al primei licitaţii.

În momentul de faţă, cea 

mai ieftină ofertă pentru 

Cluj-Napoca este un aparta-

ment cu 2 camere în Grigo-

rescu, listat la suma de 67.000 

de euro. Cea mai scumpă li-

citaţie vizează o locuinţă no-

uă, cu 4 camere şi garaj, în 

Floreşti. Suma de pornire: 

93.000 euro.

Adevărate chilipiruri se gă-

sesc în celelalte oraşe ale ju-

deţului Cluj.

Spre exemplu, o garsoni-

eră situată în Dej se vinde 

cu 7.500 de euro, iar un a-

partament cu 2 camere es-

te listat la valoarea de 18.000 

de euro.

Case, terenuri şi 
complexuri turistice

Oferta executărilor silite 

include însă şi case, terenuri 

sau spaţii comerciale. Un a-

partament de 4 camere, într-o 

vilă din Grigorescu, se lici-

tează pronit de la suma de 

64.000 de euro, o casă în Po-

ieni costă 34.000 de euro, iar 

una în Turda (cu teren de 

5.000 mp) este evaluată la 

suma de 21.000 de euro. De 

asemenea, un teren intravi-

lan de 1.400 mp în Feleacu 

costă 35.000 de euro, iar un 

complex turistic în Băişoara 

este listat la 76.900 de euro.

Adjudecantul sau câştigă-

torul licitaţiei va avea la dis-

poziţie 30 de zile pentru achi-

tarea bunului achiziţionat.

Bursa executărilor silite. Ce „chilipiruri” 
imobiliare poţi cumpăra la Cluj?
Imobilele executate silit, vândute prin licitaţie publică, pot reprezenta adevărate afaceri

Cea mai ieftină ofertă din Cluj este un apartament cu 2 camere în Grigorescu

Apartament cu 2 camere 
în Mănăștur (46 mp) – 
70.690 euro

Apartament cu 2 camere 
în Grigorescu (51 mp) – 
67.000 euro

Apartament cu 4 camere în 
Florești – mansardă și garaj 
(130 mp) – 93.000 euro

Apartament cu 2 camere 
în Gheorgheni (54 mp) – 
78.000 euro

Apartament cu 2 camere 
în Florești (55 mp) – 
49.900 euro

Apartamente 
executate silit

Afaceriştii străini din 
Transilvania se plâng de 
lipsa forţei de muncă
Oamenii de afaceri francezi din 
Transilvania reclamă faptul că nu 
există pe piaţa muncii sufi ciente 
persoane califi cate pentru dome-
niul industrial. „Avem un feno-
men în România care privește 
imaginea industriei tehnice în 
România, fi ind constatată o lipsă 
de meseriași, personal califi cat 
pentru meserii cu profi l tehnic și 
industrial. E nevoie să trezim ape-
titul pentru meserie al tinerilor, 
deoarece meseriile tehnice s-au 
schimbat faţă de ceea ce a fost în 
urmă cu 30 de ani, condiţiile de 
muncă din companiile din indus-
trie sunt deosebite și trebuie să le 
comunicăm și părinţilor aceste lu-
cruri, pentru a-și îndruma copiii 
spre fabrici. Zona Clujului, a ora-
șelor din Transilvania, și-a îmbu-
nătăţit mult calitatea vieţii, astfel 
că nu mai este un argument să 
pleci să lucrezi în Germania sau în 
altă ţară, avem orașe dezvoltate. 
(...) Așteptăm de la viitorul 
Guvern și viitorul Parlament să 
continue procesul de reformă pe 
piaţa muncii prin învăţământul 
dual și reactivarea meseriilor de 
subingineri", a declarat, vineri, 
într-o conferinţă de presă, consu-
lul onorifi c al Franţei la 
Cluj-Napoca, Pascal Fesneau, ad-
ministrator al unei fi rme franceze.
El a mai spus că în România lip-
sește o treaptă intermediară, cu 
referire la faptul că în multe cazuri 
nu este neapărat nevoie de ingi-
neri, ci de tehnicieni superiori.

Pe scurt



10 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | luni, 21 octombrie 2019

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 2 camere + grădină 
(aprox 3 ari/garaj/apă + canali-
zare) în Dej, central. Informaţii 
la tel. 0064212647271.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa totaăl 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ Vând apartamet cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! 
Informaţii la tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsoniera, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, 
judeţul Botoșani, cu multe au-
xiliare pe lângă casă. Pentru 
informaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren Mărișel 12200 mp.
intravilan,zona de case. Carte 
funciară,curent electric,apa.front 
90 m la drumul principal. Pret 4 
euro mp.Telefon:0752371454

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

Căutam spaţiu pentru 
închiriere, suprafaţa 

150 mp (open space) 
destinat unui atelier 
de producţie haine. 
Dotări minime: baie 

utilă, curent, apă, 
încălzire.

Nu dorim să aibă vad 
comercial, dar vrem 

o zonă uşor accesibilă, 
poate să fi e şi casă 

dacă îndeplineşte con-
diţiile de mai sus.

Persoana de contact: 
Mirela Birta Timiş, 

0745-826 001. 
(9.16)

GARSONIERE/APARTAMENTE

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

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:
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TUIT

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

¤ 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

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

SERVICII

¤ 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.

¤ Îmi ofer serviciile, fac curat în 
pod, beci, curte. Aștept oferte la 
tel. 0749-974302.. (1.7)

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

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan ino-
xidabil, pentru baie, capacitate 
de 100 l, făcut la comandă. 
Preţuri foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

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

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la preţul 
de 150 RON și o sobă pentru gă-
tit și încălzit, preţ 100 RON. Infor-
maţii la tel. 0264-260226.

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot do-
uă sobe. Preţ foarte bun, negoci-
abil. Informaţii la tel. 
0749-974302.

¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. Pen-
tru informaţii sunaţi la 
0749-974302.

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-

tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

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

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ Vând vioară veche. Preţ ne-
gociabil. Aștept oferte la tel. 
0749-974302.. (4.7)

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (7.40)

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare. tmbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra fra-
te, lego, vederi vechi, statuete sau 
scule, cum ar fi  mașina de găurit, 
fl ex. Relaţii la tel. 0749-974302

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunaţi la telefon 
0786-603497.

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Ser-
viciul Fiscal Municipal Turda, cu 
sediul în Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, vinde la a I-a licita-
ţie publică, în data de 
07.11.2019, ora 12.00, bunurile 
mobile constând în: Denumirea 
bunului mobil. Descriere suma-
ră: 1. 1 Cuptor panifi caţie Bon-
gard Cervop pe gaz cu 3 vetre. 
Drepturile reale și privilegiile ca-
re grevează bunurile, dacă este 
cazul: Nu sunt. Preţul de evalua-
re sau de pornire al licitaţiei, ex-
clusiv TVA: 29.000 lei. Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
19%. Bunuri proprietatea debi-
torului II MARGINEAN IONELA, 
preţul de evaluare sau de porni-
re a licitaţiei fi ind conform tabe-
lului de mai sus. Informaţii su-
plimentare pot fi  obţinute la se-
diul SFM Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 127 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
– vânzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate.

PIERDERI

¤ P.F.A. VINCZE IVAN cu sediul 
profesional in Cluj-Napoca, str. 
J. J. Rousseau, nr. 12, ap. 34, 
Cluj-Napoca, pierdut certifi cat 
constatator, activitatea principa-
lă: Transporturi cu taxiuri 
(4932), Cod unic de inregistrare 
1936959 din data de 
01.01.207. Se declară nul.

¤ Declar pierdut și nul carnet de 
student, pe numele BANCOS 
ALEXANDRA, emis de Universi-
tatea Tehnică Cluj-Napoca.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

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

everything sweeteverything sweet

• Asistent manager
• Recepționer primire clienți
Cerinte: 
– seriozitate,
– cunoștinte PC
– engleză basic
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 
de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

ANUNŢ DE INTENȚIE

Vă aducem la cunoștiinţă faptul că Primăria Izvoru Crişului 
va delega serviciul de salubritate, pe o perioadă de maxim 
3 ani, începând cu 1 ianuarie 2020 sau până la defi nitivarea 
sistemului regional Integrat de Management al deseurilor, 
derulat de ADI Eco Metropolitan. Procedura de delegare a 
serviciului va fi  cea a licitaţiei deschise cu strigare.

Operatorul economic trebuie să îndeplineasca urmatoarele:
Dotarea minima cu utilaje este urmatoarea:
- 1buc – autocompactoare de transport deșeuri municipale.
- contract de depozitare a deseurilor
- angajamentul de a ridicarea deseurilor din întreaga 

comună cel putin o data pe săptămână
- operatorul să facă dovada că poate colecta selectiv 

conform legislaţiei în vigoare.
- licenta A.N.R.S.C.
- declaraţie pe proprie răspundere din partea 

reprezentantului că ofertantul sau terţii susţinători nu se 
regăsesc în situaţiile prevăzute la art.164, 165, 167 din 
Legea nr.98/2016

- documente privind forma de înregistrare
- alte documente justifi cative conform celor precizate in 

STRATEGIA DE CONTRACTARE
Termenul până la se pot depune ofertele este de 

09.12.2019, iar licitaţia va fi  în 10.12.2019 la ora 10.

Pentru mai multe informaţii suplimentare ne puteţi 
contacta la Tel:0264-257140; Fax:0264-257198 sau 
e-mail:izvorucrișului@yahoo.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

 A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA SOMES-TISA

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , 
nr.17, judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea 
unei functii contractuale vacante de executie astfel:

- 1 post de INGINER, cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata, in cadrul biroului Gestiunea Resurselor de 
Apa la Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu Mare.

Concursul se va desfasura astfel :
Proba scrisa: in data de 18 noiembrie 2019 ora 11.00
Proba interviu: in data de 20 noiembrie 2019 ora 11.30

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii :

STUDII: superioare de lunga durata absolvite cu diploma 
de licenta cu specializarea : inginer constructii ( hidrotehnice 
/ civile / drumuri si poduri / imbunatatiri funciare )

APTITUDINI:
1. Cunostinte operare pe calculator
2. Disponibilitatea deplasarilor pe teren, in orice moment 

si situatie;
3. Detinerea permisului de conducere auto ;
4. Cursuri/specializari în domeniul gospodaririi apelor/

alimentări cu apă si canalizări, constituie un avataj.
EXPERIENTA: -
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca sau la Sistemul de Gospodarire 
a Apelor Satu Mare, din Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 
8/A, pana la data de 5 noiembrie 2019, ora 12,00. .

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut : 
cerere de participare la concurs, actele de studii, C.V. cazier 
judiciar , adeverinta medicala de la medicul de familie, copie 
act identitate ; copie carnet de munca(daca este cazul).

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144 sau la SGA Satu 
Mate: persoana de contact : Marc Irina, telefon : 0261770177, 
int.107- comp. Resurse Umane. 

NOTIFICARE

Asset Recovery IPURL în calitate de administrator 
judiciar al Mictrans SRL (în insolvenţă, in insolvency, en 
pocedure collective), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, 
str. Mălinului, nr. 42, Judet Cluj, CUI 200491, J12/175/1991, 
prin Hotărârea nr. 1668/2019 pronunţată la data de 
08.10.2019 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 593/1285/2019

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului 

Mictrans SRL cu datele de identifi care de mai sus.
1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 

admitere a creanţelor: 19.11.2019
2. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 

publicare în BPI a tabelului preliminar 29.11.2019 .
3. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 

preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

4. Termenul pentru soluţionarea evetualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea a tabelului de creanţe: 10.12.2019

5. Prima Adunare a creditorilor Liderplast SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, 
jud Cluj, la data de 05.12.2019 ora 12.00.

AVIZ DE MEDIU

MUREȘAN IOAN, MUREȘAN ANDREEA-DANIELA 
în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, 
în vederea obținerii avizului de mediu pentru „PUZ- 
CONSTRUIRE ANSAMBLU TURISTIC DIN MAI MULTE CORPURI“ 
în comuna Mihai Viteazu, FN, jud. Cluj. 

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la domiciliul 
MUREȘAN IOAN ȘI MUREȘAN ANDREEA-DANIELA din com. 
Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, nr. 897A, jud. Cluj, în 
zilele de luni-vineri , între orele 9-16, din data de 
18.10.2019. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 05.11.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanșilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722; 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

ANTONEAC COSTICĂ DORU și ANTONEAC TATIANA 
în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, 
în vederea obținerii avizului de mediu pentru „PUZ- 
DEMOLARE CASĂ DIN PIATRĂ, CONSTRUIRE CLĂDIRE DE 
LOCUIT ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE“  în Turda, str. Avram 
Iancu nr. 22, jud. Cluj. 

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la domiciliul 
ANTONEAC COSTICĂ DORU ȘI ANTONEAC TATIANA din Cluj 
Napoca, strada Bucegi, nr11A, bl. B1, ap. 88, jud. Cluj, în 
zilele de luni-vineri , între orele 9-16, din data de 18.10.2019. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 05.11.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722; 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al  
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 17.10.2019, in Cluj Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare, 
licitațile se vor repeta în datele de, 24.10.2019, 31.10.2019, 
07.11.2019 și 14.11.2019 în aceleași condoţii. Informații 
suplimentare se pot obține la tel :  0264/432.603

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al SAWA METAL S.A. 
(în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, 
jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/3256/2006, având C.U.I. RO19069274, prin încheierea 
din data de 12.04.2016 în dosarul nr. 1333/1285/2015, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

anunţă valorifi carea prin licitaţie publică a activelor constând în:

• Proprietate imobiliară situată în Cluj-Napoca, str. 
Cantonului, nr. FN, jud. Cluj înscrisă în Cartea Funciară nr. 
251751 Cluj-Napoca, compusă din: sub A1 teren – în suprafaţă 
de 15.124 mp, nr. cadastral 251751 și sub A1.1 construcţie 
constând în magazie atelier în suprafaţă construită de 552 
mp, nr. cadastral 251751-C1; sub A1.2 construcţie constând 
în magazii ateliere în suprafaţă construită de 165 mp, nr. 
cadastral 251751-C2; sub A1.3 construcţie constând în staţie 
compresoare în suprafaţă construită de 81 mp, nr. cadastral 
251751-C3. De asemenea, în anexa la Cartea Funciară 
menţionată, fi gurează sub A1.4 construcţie constând în post 
trafo în suprafaţă construită de 14 mp, nr. cadastral 251751-C4; 
sub A1.5 construcţie constând în magazie atelier în suprafaţă 
construită de 530 mp, nr. cadastral 251751-C5,

La preţul de 4.763.200,00 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 24.10.2019, ora 15:00 

la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 25.10.2019, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și prin 
e-mail: offi ce@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.        C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator           Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

AVIZ DE MEDIU

S.C. INTEGRATED MOBILE COMMUNICATIONS 
S.R.L., în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare 
PUZ pentru parcelare conform legii nr. 350/2001 cu 
modifi cările şi completările ulterioare“, situat în jud. Cluj, 
Cluj-Napoca, str. Theodor Pallady F.N..

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
titularului, proiectantului, str. Universităţii nr. 3/27B, din 
data de 18.10.2019, între orele 8-16.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 5.11.2019, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, cod. 400609, fax 0264-412914, email: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 
9-14AVIZE DE MEDIU

HÂRȚ FOIA LUCIA și HÂRȚ FOIA MARIUS în calitate 
de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru ”PUZ – CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE 
LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S+P+3E, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE 
EDILITARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI“, în 
comuna Florești, sat Florești, nr. cad. 77943, județul Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul HÂRȚ 
FOIA LUCIA /  HÂRȚ FOIA MARIUS din municipiul Cluj-
Napoca, Aleea Cioplea, nr. 10, sc. I, et. 2, ap. 6, județul 
Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00, începând 
cu data de 17.10.2019 .

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, 
pînă la data de 04.11.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 
99, blocul 9B, cod 400609, telefon: 0264–410722, 0264-410720, 
fax 0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro

HÂRȚ FOIA LUCIA și HÂRȚ FOIA MARIUS în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru ”PUZ – CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE 
LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S+P+3E, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE 
EDILITARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI“ în 
comuna Florești, sat Florești, nr. cad. 77940, județul Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul HÂRȚ 
FOIA LUCIA /  HÂRȚ FOIA MARIUS din municipiul Cluj-Napoca, 
Aleea Cioplea, nr. 10, sc. I, et. 2, ap. 6, județul Cluj, în zilele 
de luni-vineri, între orele 8,00-16,00, începând cu data de 
17.10.2019.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, pînă la data de 04.11.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, telefon: 0264–
410722, 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro
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Una caldă, 
alta rece în 
Champions League

SCM Râmnicu Vâlcea și CSM 
București au evoluat în etapa a 
3-a din Liga Campionilor la 
handbal feminin. Vâlcencele au 
pierdut cu 23-19 pe terenul celor 
de la Buducnost Podgorica și es-
te pe locul trei în Grupa C cu do-
uă puncte în primele trei runde. 
CSM București conduce în Grupa 
B după ce în această etapă a reu-
șit să învingă cu 35-19 pe Lublin. 
Formaţia din capitală va juca în 
etapa următoare împotriva celor 
de la Lublin pe 3 noiembrie, în 
timp ce Vâlcea primește vizita lui 
Buducnost pe 1 noiembrie.

„U” Cluj va juca 
pe un stadion nou

Noul stadion Municipal din 
Târgu Jiu a fost omologat de că-
tre Federaţia Română de Fotbal 
pentru a găzdui meciuri din 
campionatul Liga 2, iar Pandurii 
Târgu Jiu va putea, astfel, inau-
gura ofi cial noua arenă în parti-
da cu Universitatea Cluj, progra-
mată pe 25 octombrie, de la 
ora 18:00. Până atunci însă, 
stadionul va găzdui un al meci, 
unul amical, de inaugurare, în-
tre o selecţionată a foștilor jucă-
tori ai clubului Pandurii și o se-
lecţionată a foștilor jucători ai 
echipei naţionale a României.

DJ Martin Garrix 
va compune 
imnul Euro-2020
Marin Garrix, omul care a apărut 
și pe scena UNTOLD, va fi  cel care 
va compune imnul pentru 
Campionatul European 2020. 
Celebrul DJ și producător a fost 
anunţat drept artistul muzical ofi -
cial al turneului fi nal într-un cadru 
spectaculos, cu ocazia Amsterdam 
Dance Event, sâmbătă, 19 octom-
brie 2019. Artistul, în vârstă de 
23 de ani, a dezvăluit acest lucru 
în timpul unui show susţinut în 
orașul său natal, Amsterdam, 
unul dintre cele 12 orașe-gazdă 
ale turneului fi nal din vara anului 
viitor. Melodia și, totodată, cola-
borarea cu un alt cântăreţ, vor fi  
aduse la cunoștinţa publicului în 
primăvara anului 2020. Cei doi 
artiști vor interpreta, apoi, în pre-
mieră întregul cântec cu ocazia ce-
remoniei de deschidere a UEFA 
Euro-2020, pe Stadio Olimpico 
din Roma, la data de 12 iunie 
2020.

Pe scurt

U-BT Cluj a obţinut o vic-

torie preţioasă şi extrem 

de difi cilă pe terenul celor 

de la BCM U Piteşti, în 

etapa a doua a LNBM – 

grupa valorică A. Clujenii 

s-au impus în Trivale, 

scor 85-83, după o repriză 

de prelungiri.

Cele două formaţii au oferit 

un meci extrem de atractiv cu 

multe schimbări la conducere. 

Clujenii au câştigat 20-15 pri-

mul sfert . U-BT a dominat pri-

ma parte şi la pauză avea un 

avantaj de 10 puncte 42-32 da-

torită unei evoluţii excelente a 

lui Darko Planinic. Jucătorii de 

la BCM Piteşti au făcut un sfert 

trei excelent şi conduceau cu 

63-60 înaintea ultimelor 10 mi-

nute. Jocul dintre cele două 

echipe avea să intre în prelun-

giri după 79-79 la fi nalul celor 

40 de minute. Clujenii au fost 

mai lucizi în extra time şi aveau 

să câştige 85-83.

Darko Planinic a marcat 16 

puncte, cu 12 recuperări, dar 

şi 8 turnovers. Kerron Jonh-

son a marcat şi el 15 puncte, 

cu 6 pase decisive, 4 intercep-

ţii, dar şi 4 turnovers, Zganec 

a adunat 13 puncte, 4 recu-

perări şi 4 turnovers, în timp 

ce Calnicenco (foto) a înscris 

12 puncte. De altfel, U-BT Cluj 

a adunat în total nu mai pu-

ţin de 26 de turnovers, la 19 

pase decisive.

De partea cealaltă, Goran 

Gajovic a marcat 18 puncte, 

8 recuperări şi 4 pase decisi-

ve, Devin Searcy şi Danilo Ta-

sic au adunat câte 13 punc-

te, Avramov şi Washington 

câte 12 puncte.

Etapa viitoare, U-BT Cluj 

va întâlni pe teren propriu pe 

CSM CSU Oradea, în timp ce 

BCM U Piteşti va juca în de-

plasare, împotriva celor de la 

SCM U Craiova.

U-BT Cluj a avut nevoie 
de prelungiri în meciul 
cu BCM U PiteştiUniversitatea Cluj a remizat, 

2-2, în etapa cu numărul 13 

din Liga a 2-a, într-un meci 

în care Mioveni a condus de 

două ori.

Formaţia antrenată de Adri-

an Falub a făcut un meci mai 

bun faţă de ultimele două jocuri 

din Liga a 2-a, dar cu toate as-

tea a fost condusă de două ori 

şi a obţinut cu greu un punct în 

faţa liderului CS Mioveni.

Oaspeţii au început tare me-

ciul de pe Cluj Arena şi au des-

chis scorul în minutul 5 al par-

tidei după un contraatac fi nali-

zat de Valentin Coşereanu. Mij-

locaşul celor de la Mioveni l-a 

învins cu un şut la colţul scurt 

pe Arpad Tordai la o fază în ca-

re goalkeeper-ul crescut la Vii-

torul putea să facă mai mult.

Clujenii au dominat jocul 

după primirea golului, dar fă-

ră să îşi creeze ocazii impor-

tante de gol, iar Goga a fost sin-

gurul care a părut că îşi doreş-

te ceva cu adevărat de la acest 

meci. Universitatea a început 

excelent repriza secundă şi avea 

să marcheze dintr-o lovitură de 

la 11 metri transformată de Go-

ga în minutul 52 în urma unui 

henţ făcut de Beţa în suprafa-

ţa de pedeapsă.

Universitatea a jucat mai bi-

ne în partea secundă, dar oas-

peţii au preluat conducerea din 

nou în minutul 77 al jocului. 

Marian Anghelina a bătut ex-

celent o lovitură liberă de la 

aproximativ 25 de metri şi l-a 

învins pe Arpad Tordai.

Trupa pregătită de Adrian 

Falub a salvat totuşi un punct 

în minutul 85 atunci când Ale-

xandru Pop a centrat dintr-un 

corner, iar Victor Dican resta-

bilea egalitatea.

„U” Cluj a coborât pe locul 

17 în clasament după această 

etapă şi începe să piardă con-

tactul cu echipele afl ate deasu-

pra liniei retrogradabile. Arde-

lenii vor juca în etapa viitoare 

pe terenul celor de la Pandurii 

Tg. Jiu, într-un meci extrem de 

important în ceea ce priveşte 

salvarea de la retrogradare.

Universitatea Cluj a salvat un punct 
în duelul cu liderul CS Mioveni

”U“ Cluj: Tordai – Berci, 
Art. Crăciun, Telcean 
(Dican 46') – R. Takacs 
(Inacio Miguel 82'), G. 
Florescu, Guedj (Rafa 
Miranda 46'), Tiago 
Gomes – Nic. Pîrvulescu, 
Goga (cpt.), Al. Pop

Rezerve neutilitate: 
Gorcea – Taub, Andre 
Ceitil, Burghele

Antrenor: Adrian Falub

CS Mioveni: Fl. Croitoru 
– Rob. Ghiţă, Celea, Beţa 
(Ct. Alexe 58'), Burnea 
(cpt.) – R. Costin, 
Anghelina – Cioargă (Ișfan 
67'), Hergheligiu, 
Coșereanu – Măzărache 
(Val. Balint 55')

Rezerve neutilizate: Val. 
Sima – M. Șerban, Ed. 
Stoica, Massaro

Antrenor: Marius Stoica

Caseta tehnică

Dan Petrescu a decis înain-

tea jocului cu Universitatea 

Craiova să-i menajeze 

pe Ciprian Deac, Mihai 

Bordeianu şi Andrei Burcă, 

toţi trei fi ind selecţionaţi 

de Cosmin Contra la echi-

pa naţională. „Bursucul” 

a găsit însă o formulă 

de joc excelentă prin care 

a demonstrat că trupa 

din Gruia poate avea două 

echipe la fel de puternice.

Campionii en-titre aveau 

să se impună în repriza se-

cundă datorită golurilor mar-

cate de Lacina Traore şi Billel 

Omrani la fi nalul unui joc în 

care Universitatea Craiova nu 

şi-a creat nicio ocazie impor-

tantă de gol.

CFR-iştii au deschis scorul 

în minutul 70 al partidei, 

atunci când Stephane Acka a 

greşit fl agrant, iar Lacina Tra-

ore avea să înscrie primul gol 

de la revenirea în tricoul echi-

pei din Gruia. Golgheterul Bil-

lel Omrani a prins doar ulti-

mele 15 minute pe teren, dar 

cu toate astea avea să înscrie 

pentru 2-0 după o fază fi xă.

Formaţia clujeană a acu-

mulat după acest meci 27 de 

puncte şi rămâne pe primul 

loc în clasament, în timp ce 

Universitatea Craiova îşi men-

ţine poziţia a 3-a cu un total 

de 23 de puncte.

Dan Petrescu avea însă să 

anunţe cea mai mare veste 

pentru fanii lui CFR Cluj ime-

diat după jocul cu Universi-

tateea Craiova. Tehnicianul 

echipei a declarat că George 

Ţucudean se va întoarce la 

echipă în iarnă.

„Asta e vestea cea mai bu-

nă pe care o primim, în afa-

ră de victorie. A venit astăzi 

la antrenament, a venit di-

mineaţă... i-am zis să se 

schimbe, a zis că în decem-

brie. Îi zic, sigur? Cât mai ai 

contract? Până în vară! Hai 

să semnăm pe cinci ani că 

noi te vrem. Trebuie să vrei 

şi tu şi să poţi. Ne dorim 

foarte mult ca George să re-

vină, avem nevoie mare de 

el. Culmea e că, fără el, avem 

aşa multe goluri marcate... 

În ultimii doi ani, în perioa-

da asta nu cred că aveam go-

lurile astea, şi George mar-

ca mai mult el, singur. Sută 

la sută, dacă el va reveni 

vom fi  mult mai puternici.

Nu ştiu cum va reacţio-

na el după patru-cinci luni 

de absenţă. I-aş spune lui 

George să aibă mare grijă 

ce mănâncă şi ce face în pe-

rioada asta. Şi sperăm cu 

toţii ca el să vină şi să facă 

pregătirea de iarnă cu echi-

pa, ar fi extraordinar”, a de-

clarat Dan Petrescu, la con-

ferinţa de presă.

CFR Cluj, victorioasă în derby-ul 
cu Universitatea Craiova! 
Feroviarii clujeni s-au impus cu 2-0 în Bănie

Echipa din Gruia a acumulat în meciul cu Universitatea Craiova 27 de puncte şi rămâne pe primul loc în clasament

CFR Cluj: Arlauskis – Susic, 
Vinicius, Boli, Camora – 
Itu (Păun ’27), Hoban, 
Culio – Costache, L. Traore 
(Omrani ’72), M. Pereira 
(Djokovic ’82). Antrenor: 
Dan Petrescu

CSU Craiova: Pigliacelli – 
Vlădoiu, Bălașa (Kelic ’65), 
Acka, Vătăjelu – Măţel, 
Cicâldău, Uros Cosic – G.

Echipe
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