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ADMINISTRAŢIE

Aquaparkul s-a înecat 
înainte să se construiască
Ridicarea unui aquapark, proiect aşteptat 
de peste 10 ani, nu mai este o prioritate 
în 2020.  Pagina 2

POLITICĂ

Încă 4 ani cu Emil Boc?
Primarul Emil Boc refuză să confi rme da-
că va fi  candidatul PNL la alegerile locale 
din acest an.  Pagina 4

ACTUALITATE

Haos pe holurile 
Curţii de Apel Cluj
Judecătorii Curţii de Apel Cluj îşi vor sus-
penda activitatea de judecată timp de o 
săptămână.  Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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La Cluj-Napoca te simți în siguranță, 
ca pe străzile din Viena

POLITICĂ

Teodor Meleşcanu, 
la un pas de o anchetă penală

Cluj-Napoca cel mai sigur 
oraș din țară unde poți să te 
plimbi liniștit singur chiar și 
noaptea, facând acest oraș să se 
poziționeze în rând cu capitala 
Austriei, conform studiilor sta-
tistice realizate în ianuarie aces-
tui an pe site-ul numbeo.com.

Așadar, nivelul criminalității 
și mai ales ceea ce ține de 
creșterea lui în ultimii 3 ani în 
Cluj este menționat cu indicile 
37,97 ceea ce reprezintă o 
creștere slabă și scăzută spre 
deosebire de Viena unde nive-
lul de creștere este moderată, 
marcat cu „scorul” de 54,78 pu-
nând Clujul pe o poziție  favo-
rabilă.  Însă aspectul legat de 
actele de corupție avem nevoie 
să învațăm de la austrieci, aici 
situația este opusă, dacă în Vie-
na nivelul corupției este scăzut 
atunci în Cluj-Napoca moderat.
Jafuri, acte de tâlhărie sunt la 

un nivel foarte scăzut în ambe-
le orașe cu mici diferențe.

Spargere de autovehicule: 
14,26 – 8,99 în Cluj fi ind mai 
rar întâlnite. Atacuri înarmate, 
jafuri înarmate, acte de violență 
pe baza originii etnice sau reli-
giei sunt nesemnifi cative, pro-
bleme legate de trafi c și consum 
de droguri de risc mediu și ri-
dicat sunt indicate cu un pro-
cent foarte scăzut (18,78%).

În ultima perioadă arhitectu-
ra și estetica clădirilor din Cluj 
suferă de daune bazate pe acte 
de vandalism, administrația mu-
nicipală împreună cu poliția lup-
tă pentru remedierea și înlătu-
rarea probleme prin diferite in-
strumente. Aceste probleme 
sunt interpretate exagerat de că-
tre locuitorii municipiului, în 
sensul în care Viena suportă 
probleme similare, diferența fi -
ind minusculă (doar 1%).

Institutul de Investigare a Cri-
melor Comunismului şi Memo-
ria Exilului Românesc anunţă că 
s-a sesizat din ofi ciu cu privire 
la declaraţiile făcute de Teodor 
Meleşcanu la Viena, în decem-
brie 1989. În cazul în care vor fi  
constatate fapte de natură pena-
lă, Institutul va sesiza procuro-
rii. Reprezentanţii Institutului 
spun că Meleşcanu a dezinfor-
mat atunci diplomaţii prezenţi 
la eveniment, susţinând că in-
formaţiile privind regimul comu-
nist din România sunt „zvonuri 
în scopuri duşmănoase”.

Institutul de Investigare a Cri-
melor Comunismului şi Memo-
ria Exilului Românesc face refe-
rire la telegrame diplomatice 
conform cărora Teodor Meleşca-
nu ar fi  participat, în calitate ofi -
cială, la dezinformarea şi diver-
siunea exercitate de regimul to-
talitar comunist, prin inducerea 

în eroare a reprezentanţilor di-
plomatici prezenţi la eveniment 
cu privire la crimele şi abuzuri-
le săvârşite la Timişoara, plasând 
infracţiunile comise de reprezen-
tanţii comunişti în categoria 
„zvonurilor colportate în scopuri 
duşmănoase” şi a „ştirilor de pre-
să neconfi rmate”.

În cauză vor fi  verifi cate do-
cumente de arhivă şi vor fi  iden-
tifi caţi martori, urmând a fi  ad-
ministrate probe şi derulate alte 
activităţi specifi ce activităţii de 
investigaţii a Institutului.

În decembrie 2019, USR cere-
rea demisia lui Teodor Meleşca-
nu din funcţia de preşedinte al 
Senatului pe motiv că, în 1989, 
în calitate de reprezentant al lui 
Ceauşescu, ar fi  negat în faţa co-
munităţii internaţionale crimele 
de la Timişoara şi ar fi  refuzat 
momentul de reculegere pentru 
cei ucişi.
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• Economist
Cerințe:
- studii superioare de specialitate
- experiență în domeniu constituie avantaj
- bune cunoștințe de operare PC
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 
loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Are sau nu Oradea un buget mai mare decât Clujul? 
Boc: „Asta înseamnă să nu știi să citești un buget” 

Mâzgălelile nimănui!
Autorul mesajelor antisemite de pe Sinagoga din Cluj, nepedepsit de trei ani

Comunitatea Evreiască a sesizat Poliția în legătură cu mesajele antisemite de pe 
zidurile Sinagogii de pe strada Horea.
Poliția a început o anchetă, însă autorul nu a fost descoperit nici până azi. Pagina 6
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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CLUJ-NAPOCA

Tânără lovită de autobuz 
pe Bulevardul 21 Decembrie

O tânără a fost acroșată, ieri, în centrul 
Clujului de către un autobuz. „În jurul orei 
13.30, în Piaţa Unirii s-a produs un accident 
rutier soldat cu rănirea unei femei. Conform 
primelor informaţii, un bărbat de 62 ani, 
din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un 
autobuz CTP în Piaţa Unirii, înspre cartierul 
Mărăști, la intersecţie cu Bulevardul 21 
Decembrie 1989 a circulat pe culoarea ver-
de a semaforului electric, însă traversarea 
intersecţiei i-a fost îngreunată de un alt au-
tobuz afl at în așteptare, context în care la 
următoarea trecere pentru pietoni marcată 
și semaforizată a surprins și accidentat o fe-
meie de 23 de ani, care s-ar fi  angajat în 
traversarea străzii pe culoare verde a sema-
forului destinat pietonilor. Șoferul a fost 

testat cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. Cercetările continuă pentru stabili-
rea circumstaţelor exacte în care s-a produs 
accidentul”, a transmis IPJ. Potrivit medici-
lor, tânără era conștientă în momentul sosi-
rii echipajului la locul evenimentului, fi ind 
transportată la spital.

Cât a vândut Clujul 
imobiliar în 2019
În luna decembrie 2019, au fost vândute, 
la nivelul întregii ţări, 50.490 imobile, cu 
2.130 mai multe faţă de luna noiembrie 
2019, potrivit potrivit datelor Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI). Cele mai multe vânzări 
de imobile au fost înregistrate, în luna de-
cembrie 2019, în București – 9.822, Ilfov – 
4.181, Brașov – 3.348. Judeţele cu cele 
mai puţine imobile vândute în aceeași pe-
rioadă sunt Covasna – 266, Călărași – 257, 
Olt – 135. Numărul de tranzacţii imobilia-
re înregistrat în 2019 scăzut cu circa 5%, la 
circa 540.180 faţă de 563.000 în 2018. 
Scăderea numărului de tranzacţii din 2019 
e inferioară celei apărute între 2018 și 
2017, când a depășit 10%. Conform statis-
ticilor, în luna decembrie 2019, preţul me-
diu pe metru pătrat util al apartamentelor 
de vânzare în Cluj-Napoca a fost de 
1.667€/mp, cu 17 de euro peste luna pre-
cendă, și cu 191 de euro peste cea de anul 
trecut – 1.476 €/mp.

Accident spectaculos 
în Feleacu! 

Un accident spectaculos a avut loc, ieri, în 
localitatea Feleacu după ce un șofer a rupt 
un parapet metalic și s-a răsturnat. "În jurul 
orei 08:25 pe DN 1 E 60 în localitatea 
Feleacu, un bărbat de 34 ani a condus un 
autoturism din direcţia Turda spre 
Cluj-Napoca, iar pe fondul neadaptării vite-
zei la condiţiile meteo-rutiere, a derapat si 
a pătruns pe sensul opus de mers, a rupt 
parapetul metalic, după care autovehiculul 
s-a răsturnat în șanţ. În urma accidentului 
de circulaţie a rezultat vătămarea corporală 
a conducătorului aoto cât si a pasagerei 
dreapta faţă de 31 ani. Șoferul a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost ne-
gativ", transmis IPJ Cluj.

Pe scurt

Anul trecut, primarul Emil 

Boc spunea că realizarea 

aquapark-ului în cartierul 

Gheorgheni este condiţio-

nată de fi nalizarea 

Centurii Metropolitane. 

În plus, locaţia propusă 

de primărie în Becaş 

nu este încă defi nitivă.

Emil Boc a făcut câteva pre-

cizări despre stadiul acestui pro-

iect. „Pentru aquapark încă nu 

s-a găsit o altă locaţie. Singura 

locaţie propusă e cea discutată 

de noi în Gheorgheni, dar care 

nemulţumeşte pe foarte mulţi. 

Aşa că aşteptăm să mai dezba-

tem acest subiect şi să ne pro-

pună specialiştii şi locaţii alter-

native. Nu dorim să demarăm 

proiecte controversate. Majori-

tatea oamenilor sunt nemulţu-

miţi de locul propus de noi. Da-

că soluţia care o avem va fi  con-

siderată cea mai bună vom mer-

ge cu ea, dacă apare o soluţie 

mai bună vom merge mai de-

parte cu aceea. Prefer o analiză 

suplimentară şi soluţia aleasă 

să rezulte în urma unei largi 

consultări şi dezbateri publice”.

Partea de interior a Aqua 

Park-ului va avea o suprafaţă 

construită de 20.900 de metri 

pătraţi, iar partea exterioară 

va cuprinde bazine, spaţii ver-

zi şi alei pietonale desfăşura-

te pe o suprafaţă de peste 

100.000 de metri pătraţi.

Printre numeroasele varian-

te de petrecere a timpului liber, 

iubitorii de apă, soare şi aer cu-

rat vor avea la dispoziţie opt 

tobogane acvatice – cu o capa-

citate de aproape 2.000 de per-

soane pe oră, bazine de rela-

xare, pool bar, un loc de joacă 

şi o piscină pentru copii, locuri 

de odihnă cu şezlonguri sau 

hamace, restaurante şi terase, 

anunţă primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Vedeta” Aqua Park-ului 

va fi  fără îndoială toboganul 

King Cobra, un echipament 

cu o înălţime de 17,5 metri 

şi o capacitate de 480 de uti-

lizatori pe oră. Vizitatorii 

Aqua Park-ului vor avea de 

asemenea la dispoziţie o par-

care cu peste 1.200 de locuri. 

Accesul se va realiza pe do-

uă căi, iar accesul principal 

fi  amenajat pe un drum nou, 

desprins din actuala strada 

Soporului, cu o lungime de 

circa 1 km şi cu două poduri 

peste Pârâul Becaş.

Conform devizului general 

întocmit de SC Novelty AE SRL 

la comanda RADP Cluj-Napo-

ca, valoarea estimată a inves-

tiţiei este de 198,2 milioane de 

lei (fără TVA). Costurile con-

strucţiei şi montajului sunt es-

timate la 125,5 milioane de lei 

(fără TVA), restul investiţiei 

reprezentând dotările.

Una dintre probleme ridi-

cate de cetăţeni a fost zgomo-

tul care va fi  produs odată ce 

va fi  dat în funcţiune aquapar-

kul. Anul trecut, în martie, zeci 

de clujeni au protestat în Con-

siliul Local faţă de decizia Pri-

măriei de a construi un aqua-

park în Gheorgheni-Becaş.

Mai mulţi locuitori de la Pa-

ta Rât, susţinuţi de societatea 

civilă, au afi şat mesaje în timp 

ce primarul Emil Boc explica 

cum va arăta viitoarea investi-

ţie. „Primăria Cluj-Napoca mă-

soară calitatea vieţii cu specii 

de peşti şi meduze şi nu cum 

locuiesc clujenii în acest oraş. 

Asta vă aduce voturi, domnule 

Boc?”, au susţinut protestatarii.

Aquaparkul s-a înecat 
înainte să se construiască
Realizarea unui aquapark în Cluj, un proiect anunţat şi aşteptat de peste 
zece ani, nu se mai regăseşte pe lista de priorităţi ale primăriei pentru 2020

Emil Boc spunea că realizarea aquapark-ului în Gheorgheni este condiţionată de fi nalizarea Centurii Metropolitane

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Avem proiectul pe care l-am discutat în 
Consiliul Local, ca formă, cum să arate, 
ce compenente are, este vizat, aprobat, 
este un proiect  modern ca și concept, 
dar nu am închis ușa discuției cu privire 
la locație. Am așteptat și încă aștept 
discuții, e un proiect prea important 
pentru comunitate ca discuția să nu fi e 
continuată. Am ținut cont de 
observațiile oamenilor cu privire la 
retrageri față de zona rezidențială și 
sunt acum distanțe generoase, dar, 
repet, subliniez, nu am închis discuția pe 

locație. Am închis discuția pe format, 
cum să arate proiectul, ca și structură. 
Sunt foarte atent și receptiv la toate 
discuțiile pe care acest proiect l-a 
generat, atent la opinia societății civile. 
Două lucruri pot să vă spun, da, 
proiectul se va face, conceptul este 
acesta, locația nu este încă defi nitivă. 
Analizăm toate variantele posibile. 
Facem analiză cost-benefi cii în fi ecare 
caz în parte, dar acest lucru urmează să 
fi e fi nalizat conform procedurilor 
noastre până la sfârșitul lunii mai”.
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Oradea are două spitale 

în subordine, Clujul doar 

unul singur, Oradea 

are împrumuturi con-

tractate, Clujul nu, iar 

bugetul local al munici-

piului Cluj-Napoca este 

mai mare cu 111 milioa-

ne euro decât cel al 

Oradiei, susţine primarul 

Emil Boc, care respinge 

informaţia conform căre-

ia bugetul Oradiei 

ar fi  mai mare decât 

cel al Clujului.

Primarul Emil Boc a expli-

cat de ce, în opinia sa, buge-

tul Oradiei nu este mai mare 

decât cel al Clujului, după ce 

mai multe publicaţii locale au 

comparat bugetele municipii-

lor Cluj-Napoca şi Oradea, sus-

ţinând că oraşul de pe Criş a-

re un buget cu 30% mai ma-

re decât oraşul de pe Someş.

„Asta înseamnă să nu ştii să 

citeşti un buget, sunt doar afi r-

maţii din vârful limbii, nu te pri-

cepi, le dai drumul. Mulţi văd, 

puţini pricep! Sper ca şi presa 

să devină mai profesionistă când 

face comparaţii, măcar să ana-

lizeze mere cu mere şi pere cu 

pere, să spună lucrurilor pe nu-

me. Asta e capcana statisticii, 

ţie ce îţi convine, publici ce vrei. 

Nimeni nu s-a uitat, de exem-

plu, au luat doar cifre, fără să 

le mestece, să vadă că Oradea 

are trei spitale în subordine, Clu-

jul are unul singur”, a spus Boc.

Boc susţine că bugetul local 

al Clujului este de 1,5 miliarde 

lei, pe când cel al Oradiei este 

de 988 milioane lei.

„Dacă aţi fi  vrut să faceţi o 

comparaţie corectă, aţi fi  văzut 

care este bugetul local. Al Clu-

jului este de 1,5 miliarde de lei, 

al lor este de 988 milioane de 

lei, adică sub un miliard, acolo 

este forţa reală. Compari mere 

cu mere, dacă compari mere 

cu pere, evident, iese un mix 

pe care vrei să-l prezinţi aşa 

cum doreşti. Corect este să in-

formaţi opinia publică exact! 

Să comparăm şi veniturile pro-

prii, 853 de milioane de lei la 

Cluj, Oradea 482 de milioane. 

Din impozitul pe venit, 606 mi-

lioane la Cluj, 236 de milioane 

la Oradea. Nu aţi pus aici Cen-

tura Metropolitană pe care Clu-

jul o are şi nu e în bugetul ei, 

ci în bugetul Ministerului Trans-

porturilor. Noi pentru asta lu-

crăm o întreagă echipă, este o 

investiţie de 150 de milioane 

de euro. Adăugaţi-o acolo şi ve-

deţi unde stăm! Pentru că noi 

nu am putut s-o trecem în bu-

getul Clujului, dar noi lucrăm 

pentru ea, zi de zi, ceas de ce-

as!”, a conchis Boc.

Edilul Clujului a explicat 

că Oradea are două spitale în 

subordine, pe când Clujul doar 

unul singur.

„Clujul primeşte 274 de mi-

lioane de lei de la Casa de Să-

nătate, bani care vin şi pleacă 

prin spital, Oradea primeşte 

609 milioane de lei, pentru că 

are trei spitale. Este vorba de 

o creştere de 69 de milioane 

de euro, adică 353 de milioa-

ne de lei. Din start, Clujul nu-i 

are, pentru că nu are trei spi-

talele, să ne înţelegem, nu poţi 

să primeşti bani pentru ceea 

ce nu ai. Oradea are contrac-

tat un împrumut în exerciţiu 

de 43 de milioane de euro. Clu-

jul nu are nevoie de împru-

mut, acum am declanşat abia 

o procedură, la anul bugetul 

Clujului va fi  de 100 de ori mai 

mare decât al Oradiei dacă ni 

se aprobă bugetul cu împru-

mutul acela. Dacă adunaţi ce-

le două sume, este vorba des-

pre 112 de milioane de euro, 

aproape o treime din bugetul 

Clujului, pe care nu-l avem 

pentru că nu avem nici împru-

mut contractat, nici trei spita-

le”, a adăugat edilul.

Are sau nu Oradea un buget mai mare decât Clujul? 
Emil Boc: „Asta înseamnă să nu ştii să citeşti un buget”
Veniturile produse de clujeni se ridică la 853 milioane lei pentru anul 2020, față de ce produc orădenii și anume 482 milioane lei.

PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

 „Există o diferență la bugetul municipiului 
Oradea de 70,17 milioane euro (335,3 milioane 
lei) care se datorează  bugetului instituțiilor 
publice și activităților finanțate din venituri 
proprii. Oradea are în subordine Spitalul Clinic 
Judetean și Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril 
Curteanu», iar Primăria Cluj-Napoca unul 
singur, anume Spitalul municipal Clujana. 
În consecință, există o diferență la bugetul 
municipiului Oradea de 87,69 milioane euro 
(419 milioane lei) care se datorează veniturilor 
proprii pe care le au spitalele (prin contractele 
încheiate prin CAS spre exemplu). 

Peste 300 de milioane 

de euro a „muls” din sis-

temul sanitar Autoritatea 

Naţională de Management 

al Calităţii în Sănătate 

(ANMCS), susţine deputa-

tul USR de Cluj Emanuel 

Ungureanu.

Parlamentarul clujean afi r-

mă că ANMCS este o „imen-

să căpuşă” care se alimentea-

ză din banii puţini ai spitale-

lor din România, de la stat 

sau private. De asemenea, Un-

gureanu acuză că această „că-

puţă” a fost şi este în conti-

nuare coordonată de un „di-

nozaur” al sistemului medi-

cal, Vasile Cepoi, care câştigă 

lunar cel puţin 12.900 de lei.

„Acesta (n.red. Cepoi) a 

navigat prin apele sulfuroase 

ale politicii româneşti încă de 

pe vremea guvernului Năsta-

se, a fost secretar de stat, in-

clusiv în guvernul PD-L Boc, 

consilierul lui Ponta, apoi a 

ajuns scurt ministru al Sănă-

tăţii şi acum are rang de se-

cretar de stat în guvernul Lu-

dovic Orban ca director al AN-

MCS”, se arată într-un mesaj 

al deputatului USR.

Vasile Cepoi are în subor-

dine „un aparat stufos” care 

„papă sume colosale” din ba-

nii unităţilor sanitare, fără ca 

actul medical din spitalele Ro-

mâniei să suporte cea mai mi-

că îmbunătăţire, acuză Ungu-

reanu, care aminteşte de bă-

ile cu trei WC-uri în care şi-au 

făcut nevoile pacienţii de la 

Spitalul de Boli Psihice Bor-

şa, din judeţul Cluj, până în 

decembrie 2019.

„Spitalul din Borşa a func-

ţionat cu acreditarea ANMCS 

în ultimii 8 ani într-un cas-

tel distrus, vechi de peste 

200 de ani! (...) Vă voi de-

talia dimensiunile acestui jaf, 

cine cine sunt complicii şi 

cine sunt fi rmele de consul-

tanţă care au jefuit spitalele 

cot la cot cu ANMCS! (...) 

După ce termin de documen-

tat acest jaf, la jumătatea lu-

nii februarie voi depune mai 

multe sesizări la Direcţia Na-

ţională Anticorupţie!”, pro-

mite Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu: 
„Jaful deceniului în sistemul 
medical românesc!”

Noul Centru 

de Management Integrat 

al Deşeurilor (CMID) 

se afl ă şi într-un areal 

în care Planul Urbanistic 

General propune o arie 

naturală periurbană, şi pe 

un deal cu alunecări de 

teren care a crescut consi-

derabil costurile lucrării.

Întârzierile majore în a im-

plementa un sistem efi cient de 

colectare separată şi reciclare 

este pricinuită de „competen-

ţa scăzută” a Consiliului Jude-

ţean Cluj, condus de Alin Tişe, 

afi rmă deputatul independent 

de Cluj Adrian Dohotaru. Po-

trivit parlamentarului clujean, 

din cauza acestor întârzieri, Ro-

mânia este în risc de infringe-

ment (n.red. neîndeplinirea 

obligaţiilor), existând şansa ca 

din banii contribuabililor să fi e 

plătite sume considerabile pen-

tru lipsa colectării separate şi 

a reciclării.

„Noile depozite întârzie 

să fi e deschise şi autoriza-

rea lor poate trena şi din ca-

uza ilegalităţilor. Atât media 

locală, cât şi calculele pro-

prii, arată clar că s-au inves-

tit eronat peste 50 de mili-

oane de euro într-un nou de-

pozit de deşeuri amplasat 

greşit, sub distanţa legală de 

1.000 de metri faţă de zone-

le locuite!”, acuză Adrian 

Dohotaru, care a trimis o se-

rie de întrebări către Agen-

ţia de Protecţia Mediului.

Consiliul Judeţean Cluj a 

depus la Agenţia de Protec-

ţia Mediului documentaţia 

pentru autorizarea noului 

depozit de deşeuri. Deputa-

tul doreşte să afle cum a fost 

posibilă amplasarea Centru-

lui într-o zonă „în care se 

încalcă prevederile legale”. 

De asemenea, acesta amin-

teşte şi de depozitele tem-

porare din Pata Rât, aparţi-

nând Primăriei Cluj-Napo-

ca şi unui operator privat.

Potrivit afirmaţiilor lui 

Dohotaru, acestea au fost 

autorizate la distanţe de sub 

1.000 de metri faţă de locu-

inţe construite aparent legal 

– locuinţele modulare reali-

zate de Primărie pentru per-

soanele evacuate de pe stra-

da Coastei. Răspunsul auto-

rităţilor a fost că aceste de-

pozite funcţionează ca sta-

ţii de transfer pentru deşe-

uri şi pot fi construite la dis-

tanţe de sub 300 de metri 

de zone locuite, aminteşte 

parlamentarul clujean.

Reamintim că de doi ani, 

preşedintele Consiliul Jude-

ţean Cluj, Alin Tişe, „ame-

ninţă” cu inaugurarea lucră-

rilor la Centrul de Deşeuri. 

Acum, în an electoral, forul 

judeţean anunţă finalizarea 

lucrărilor la acest obiectiv 

care de 8 ani bate pasul pe 

loc. Surpriză însă: unele lu-

crări anunţate ca finalizare 

sunt realizate în proporţie 

de 0%! De exemplu, în zo-

na tehnică lipseşte cu desă-

vârşire racordul la utilităţi 

(curent, canalizare, apă). 

Probleme sunt şi în alte zo-

ne, dar cu toate acestea, 

echipa care a elaborat ra-

portul pentru Agenţia de Me-

diu susţine că „sunt înde-

plinite condiţiile de autori-

zare pentru amplasamentul 

analizat”.

Centrul de Deşeuri 
rămâne fără autorizaţie?
Adrian Dohotaru susţine că nu se respectă distanţa legală faţă de locuințe

CMID se afl ă şi într-un areal în care Planul Urbanistic General propune o arie naturală periurbană, 
şi pe un deal cu alunecări de teren care a crescut considerabil costurile lucrării
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a refuzat să confi rme dacă 

va fi  candidatul Partidului 

Naţional Liberal (PNL) 

la alegerile locale din 2020.

Deşi viceprimarul Dan 

Tarcea a confirmat, săptă-

mâna trecută, că Emil Boc 

va fi mai mult ca sigur o-

mul ales de PNL în cursa 

pentru fotoliul de primar al 

Clujului, actualul edil – ales 

de patru ori la cârma muni-

cipiului – a decis să păstre-

ze „misterul candidaturii”. 

Acesta a ocolit toate specu-

laţiile, inclusiv o posibilă 

candidatură a lui Rareş Bog-

dan, cerând „răbdare”.

„Aveţi răbdare, toate la 

timpul lor. Apreciez spiri-

tul de colegialitate a dom-

nului viceprimar. Repet, în 

privinţa acestor chestiuni, 

ele îşi vor urma parcursul 

procedural şi legal, cum 

spune românul, toate la tim-

pul lor. Eu nu fac parte din 

conducerea centrală a par-

tidului ca să am informaţii, 

sunt un biet muritor aici, 

la şaibă, la Cluj-Napoca. 

Îmi văd de treabă în fieca-

re zi, alte informaţii nu am”, 

a punctat Boc, la un post 

de radio local.

Reamintim că în 2016 

Emil Boc a câştigat cel de-al 

patrulea mandat de primar 

al municipiului Cluj-Napo-

ca, având peste 64% din 

voturile alegătorilor. Emil 

Boc, edilul în funcţie, a câş-

tigat mandatul de primar al 

municipiului Cluj-Napoca, 

cu peste două treimi din vo-

turi. Potrivit rezultatelor fi-

nale ale Biroului Electoral 

Municipal Cluj-Napoca, 

Emil Boc (PNL) a fost vo-

tat de 64.311 de clujeni, în 

timp ce al doilea clasat, can-

didatul UDMR Anna Hor-

vath, a obtinut 12.573 de 

voturi. Candidatul indepen-

dent Octavian Buzoianu a 

avut 8.721 de voturi.

Emil Boc se află la cel 

de-al patrulea mandat de 

primar al municipiului 

Cluj-Napoca.

Mai candidează Boc la 
Primăria Cluj-Napoca?
Ce spune Emil Boc despre candidatura la 
Primărie? „Sunt un biet muritor aici, la şaibă!“

USR Cluj a invalidat 

procedura de desemnare 

a candidaţilor înscrişi în 

competiţia internă pen-

tru Consiliul Judeţean 

Cluj în urma unor suspi-

ciuni de fraudă. În acest 

caz a fost declanşată, 

luni, o anchetă internă, 

pentru identificarea 

celor vinovaţi.

Potrivit unui comunicat al 

USR Cluj transmis, luni, mem-

brii comisiei electorale au ob-

servat că pe mai multe bule-

tine de vot pentru Consiliul 

Judeţean Cluj apar semne dis-

tincte, având altă grafi e şi cu-

loare decât celelalte.

„USR Cluj a trecut în ul-

timele luni printr-o campa-

nie internă în care membrii 

ce doresc să ocupe un loc 

pe listele de candidaţi la 

Consiliul Judeţean Cluj şi-au 

putut face campanie. Lista 

finală urma să fie stabilită, 

duminică, prin votul dele-

gaţilor din filialele din ju-

deţ. După încheierea proce-

sului de vot, comisia elec-

torală s-a retras pentru a nu-

măra voturile, iar în timpul 

acestui proces, membrii co-

misiei electorale au obser-

vat că pe mai multe buleti-

ne de vot pentru Consiliul 

Judeţean Cluj apar semne 

distincte, având altă grafie 

şi culoare decât celelalte.

În acel moment s-a sistat 

numărătoarea voturilor fi ind 

numărate peste 40 de bule-

tine. Pentru a evita apariţia 

oricăror urme de îndoială a-

supra alegerilor, comisia elec-

torală a decis să invalideze 

alegerile pentru Consiliul Ju-

deţean şi pentru preşedinţia 

Consiliului Judeţean pe mo-

tiv că ambele erau tipărite 

pe acelaşi buletin de vot”, 

se arată în comunicat.

Reprezentanţii USR spun 

că situaţia este „rezultatul 

unei acţiuni individuale” şi 

nu caracterizează modul în 

care funcţionează organiza-

ţia din Cluj.

„Această situaţie neplăcu-

tă este rezultatul unei acţi-

uni individuale, care nu ca-

racterizează absolut deloc 

modul în care USR Cluj func-

ţionează. Votul va fi  reluat 

într-o nouă întâlnire la nivel 

judeţean, iar până atunci spe-

răm să avem fi nalizată an-

cheta internă privind sursa 

acestor neregularităţi. Cei res-

ponsabili vor fi  sancţionaţi 

fără îndoială”, se mai arată 

în comunicatul USR Cluj.

Candidaţii USR pentru 

Consiliul Judeţean Cluj şi pre-

şedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj urmează să intre în 

competiţie cu cei ai PLUS 

pentru desemnarea candida-

ţilor Alianţei USR-PLUS Cluj.

Scandal în USR Cluj. Fraudă la alegerea 
candidaţilor pentru alegerile locale?

Ministrul Justiţiei, Cătălin 

Predoiu, a anunţat, la 21 

ianuarie, că îl propune 

pe Crin-Nicu Bologa 

pentru numirea în funcţia 

de procuror-şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie.

„Domnul procuror Crin Bo-

loga cunoaşte DNA, a lucrat în 

DNA şi nu a avut nicio intersec-

ţie cu pasivele DNA. A prezen-

tat un proiect de management 

complet, concret, cu soluţii apli-

cate. Aduce garanţia că lupta 

anticorupţie va continua ener-

gic în condiţii de deplin respect 

al drepturilor şi garanţiilor pro-

cesuale”, a motivat Predoiu.

Conform procedurii, pro-

punerea ministrului va fi  în-

aintată Consiliului Superior al 

Magistraturii, care va acorda 

un aviz. După obţinerea aces-

tuia, Predoiu va înainta pro-

punerea preşedintelui Klaus 

Iohannis în vederea numirii 

noului şef al DNA.

La ieşirea fi n sediul Minis-

terului, Bologa a criticat Sec-

ţia de Investigare a Infracţiu-

nilor din Justiţiei.

Crin-Nicu Bologa este 

prim-procuror adjunct al Parche-

tului de pe lângă Tribunalul Să-

laj, fi ind în acelaşi timp şi pur-

tător de cuvânt al instituţiei.

Crin Bologa a absolvit Facul-

tatea de Drept din cadrul Uni-

versităţii „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca în 1995.

A fost procuror la Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Zalău 

(1995-1999) şi procuror la Par-

chetul de pe lânga Tribunalul 

Sălaj în perioada 2008-2011, po-

trivit site-ului magistrati.ro.

În 2005, a fost numit şef al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţi-

ei – Serviciul Teritorial Cluj, fi -

ind eliberat din funcţie la cere-

re în decembrie 2007.

A fost prim-procuror al Par-

chetului de pe lângă Tribunalul 

Sălaj în perioada ianuarie 

2013-ianuarie 2016, se arată în 

evidenţa procurorilor numiţi în 

funcţii de conducere.

Din iulie 2019 este prim-pro-

curor adjunct al Parchetului de 

pe lângă Tribunalul Sălaj.

În 2016, procurorul a fost 

dat în judecată de trei incul-

paţi vizaţi într-un dosar pen-

tru că ar fi  dat informaţii pre-

sei, dar sentinţa fi nală i-a fost 

una favorabilă.

Clujeanul Crin Bloga, 
propus şef la DNA
În proiectul său, Bologa a scris că vrea ca inculpaţii să intre în DNA 
prin altă uşă de acces, pentru a nu fi suprinşi de presă

Ministrul Justiţieia Cătălin Predoiu, anunţat că îl propune 
pe Crin-Nicu Bologa pentru numirea în funcţia de procuror-şef al DNA

Potrivit declaraţiei de avere, 
procurorul are 7 terenuri în 
Sălaj, Cluj-Napoca și 
Constanţa. În Cluj-Napoca 
sunt 2 apartamente și în 
Zalău deţine o casă de locu-
it. Bologa are un autoturism 
Audi A3 și un BMW X3. De 
asemenea, acesta are și un 
credit de 60.000 de lei, scan-
dent în 2021. Procurorul are 
două conturi în valoare de 
6.916 lei, respectiv 80.277 
lei. Crin Bologa a obţinut de 
la parchetul din Sălaj un ve-
nit anual de 212.999 lei. 
Veniturile din chirii au fost 
de peste 5.000 de euro.

Averea lui Bologa
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a reacţionat la vestea 

că „Oraşul Comoară” 

se numără printre 

cele zece municipii care 

urmează să dea raportul 

privind poluarea.

Ministrul Mediului, Ape-

lor şi Pădurilor, Costel Ale-

xe, a declarat, luni, că va 

avea discuţii, în perioada ur-

mătoare, cu zece municipa-

lităţi – printre care şi Cluj-Na-

poca –, municipii care au 

obligaţia să prezinte rapoar-

te privind calitatea aerului.

Marţi dimineaţă, edilul a 

reiterat faptul că Agenţia pen-

tru Protecţia Mediului Cluj a 

transmis că, în 2019, staţiile 

automate de monitorizare au 

înregistrat 14 depăşiri la in-

dicatorul particule materiale 

cu diametrul mai mic de 10 

microni (praf), existând şi o 

depăşire a mediei orare la in-

dicatorul dioxid de azot (ga-

zele de eşapament de la ma-

şini). Nu e foarte bine, dar 

nici nu suntem în afara di-

mensiunilor legale!

„Vedeţi, nu suntem 
în primele trei!”

„Suntem cu mult sub stan-

dardele maximale prevăzute 

de lege. Evident, acest lucru 

nu ne mulţumeşte. Nu de 

acum, că spune ministrul, ci 

de multă vreme am pus la 

punct un plan care să vizeze 

pe termen scurt, mediu şi 

lung creşterea calităţii vieţii, 

diminuarea poluării şi respec-

tul faţă de Cluj-Napoca. Nu 

de ieri sau de astăzi am de-

marat proiectul celor 100 de 

hectare de noi parcuri. Ce 

credeţi, nu tot acest scop îl 

urmăreşte?”, a replicat Boc, 

într-o emisiune radio.

Potrivit ministrului Mediu-

lui, Bucureşti, Braşov şi Iaşi 

sunt primele trei cele mai po-

luate municipii din România. 

„Vedeţi, nu ne afl ăm în pri-

mele trei!”, exultă Emil Boc, 

care a înşiruit apoi strategiile 

municipalităţii prin care do-

reşte să sporească calitatea 

vieţii pe malul Someşului Mic. 

Unele dintre proiecte sunt de-

ja în efect ori pe cale de a fi  

implementate, altele sunt în-

că departe de a fi  fi nalizate.

Transport public integral 

electric – nepoluant – până în 

2026, microbuze pentru şco-

lari pentru a diminua trafi cul 

şi aglomeraţia din zona cen-

trală, 100.000 de arbori de di-

verse dimensiuni plantaţi pâ-

nă în 2030, parcurile Între La-

curi, Feroviarilor, Zorilor, Par-

cul Est, Baza Sportivă „La Te-

renuri” din Mănăştur, cele 20 

de hectare din Pădurea Cluje-

nilor, respectiv un parc în car-

tierul Bună Ziua – toate au 

fost pomenite de Emil Boc.

Este Clujul poluat? Boc: „Nu de ieri 
am început proiectele de mediu!”

Judecătorii Curţii de Apel 

Cluj îşi vor suspenda 

activitatea de judecată 

timp de o săptămână.

Ieri, 21 ianuarie, a fost con-

vocată Adunarea generală ex-

traordinară a judecătorilor 

Curţii de Apel Cluj, pentru 

formularea unui punct de ve-

dere motivat relativ la iminen-

ta abrogare a dispoziţiilor le-

gale care consacră pensia de 

serviciu a magistraţilor.

„În urma analizei efectu-

ate, Adunarea generală a ju-

decătorilor Curţii de Apel 

Cluj a hotărât:

1. Abrogarea textelor nor-

mative referitoare la pensi-

ile de serviciu ale magistra-

ţilor, în sensul propus prin 

propunerile legislative afla-

te la Camera Deputaţilor, es-

te susceptibilă de a afecta, 

în mod grav, independenţa 

judecătorului, ca şi compo-

nentă fundamentală a sta-

tutului acestuia şi implicit, 

independenţa sistemului ju-

diciar. Se solicită, prin ur-

mare, încetarea procedurii 

de legiferare şi păstrarea ac-

tualelor dispoziţii cuprinse 

în Legea nr.303/2004 pri-

vind statutul judecătorilor 

şi procurorilor.

2. Formularea unei solici-

tări către Înalta Curte de Ca-

saţie şi Justiţie pentru a-şi 

exercita, prin Secţiile Unite, 

prerogativa prevăzută de art. 

25 alin. 1 lit. c din Legea 

nr.304 /2004 privind organi-

zarea judiciară, în sensul se-

sizării Curţii Constituţiona-

le pentru un control de con-

stituţionalitate al Legii pri-

vind eliminarea pensiilor de 

serviciu ale magistraţilor şi 

personalului auxiliar de spe-

cialitate, înainte de promul-

garea acesteia.

3. Suspendarea activită-

ţii de judecată, între 22 ia-

nuarie şi 28 ianuarie 2020, 

inclusiv, cu excepţia cauze-

lor având ca obiect adopta-

rea unor măsuri preventive 

în materie penală”, se ara-

tă într-un comunicat al Cur-

ţii de Apel.

În luna decembrie 2019, 

magistraţii Curţii de Apel 

Cluj au decis la Adunarea 

Generală a Judecătorilor, să 

suspende activitatea instan-

ţei, cu excepţia cauzelor ur-

gente, anunţând că susţin în 

integralitate hotărârea Cur-

ţii de Apel Bucureşti, atât în 

privinţa formei de protest, 

cât şi a argumentelor invo-

cate. Demersul judecătorilor 

vine ca urmare a preconiza-

telor modifi cări legislative 

cu privire diminuarea spo-

rului pentru desfăşurarea ac-

tivităţii în condiţii grele si 

vătămătoare, precum şi pen-

tru eliminarea pensiilor de 

serviciu ale magistraţilor.

Judecătorii Curţii de Apel Cluj 
îşi suspendă, din nou, activitatea

Pasajul suprateran peste 

Tăietura Turcului este 

o doleanţă veche de câţi-

va ani a Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca. 

Reprezentanţii adminis-

traţiei locale au vorbit 

despre ideea construirii 

unor pasaje supraterane 

şi subterane în oraş încă 

din 2016, unul dintre 

acestea, peste Tăietura 

Turcului, fiind cerut 

insistent de cetăţeni. 

Într-o zonă intens circu-

lată, unde cozile 

de maşini se întind 

chiar şi până la intrarea 

în comuna Baciu 

dinspre Zalău, pasajul 

ar rezolva în mare parte 

problema traficului.

Potrivit municipalităţii, 

pasajul ar urma să aibă 

aproximativ 400 metri lun-

gime şi va porni de la ju-

mătatea pantei de pe Tăie-

tura Turcului înspre calea 

ferată, trecând de strada 

Oradiei. În februarie 2019, 

viceprimarul Dan Tarcea a 

recunoscut că, deşi halele 

din zonă nu ar urma să fie 

demolate, există totuşi po-

sibilitatea să fie „sacrifica-

tă o casă”.

În decembrie 2019, pri-

marul Emil Boc anunţa că 

studiul de fezabilitate pen-

tru proiectul pasajului pes-

te calea ferată de la Tăietu-

ra Turcului a fost trimis Că-

ilor Ferate Române (CFR) 

SA, urmând să fie integrat 

şi realizat în cadrul proiec-

tului de modernizare a căii 

ferate Cluj-Napoca – Episco-

pia Bihorului. „ Colaborăm 

excepţional cu CFR în acest 

domeniu!”, exulta edilul.

Banii europeni 
trebuie cheltuiţi până 
în decembrie 2023

Acum, Boc se declară în 

continuare încântat de fap-

tul că proiectul a fost inte-

grat în cadrul unui proiect 

de mare anvergură, proiect 

care întârzie însă să fie im-

plementat. Pe de o parte, 

municipalitatea ar urma să 

economisească „o sumă foar-

te importantă de bani”, pe 

de altă parte, lucrările vor 

fi executate din bani euro-

peni – bani ce trebuie chel-

tuiţi până cel târziu în data 

de 31 decembrie 2023.

„Este un lucru perfect 

normal ca atunci când es-

te un proiect integrat să se 

adune toate proiectele co-

laterale pentru a se realiza 

o singură investiţie. În acest 

moment, există în derulare 

pe fonduri europene elec-

trificarea căii ferate Cluj-Na-

poca – Episcopia Bihorului, 

asta înseamnă că pasajul 

de la Tăietura Turcului pa-

ote fi inclus în acest pro-

iect. Evident, Primăria a 

răspuns pozitiv invitaţiei 

lansate de compania fero-

viară”, a declarat, marţi di-

mineaţă, Emil Boc.

Calea ferată Cluj-Napoca 

– Episcopia Bihor, de pe Ma-

gistrala 300, are o lungime 

totală de 158 km, care este 

străbătută de cel mai „ra-

pid” tren al CFR Călători în 

2 ore şi 42 de minute. Pe 

anumite tronsoane are linie 

dublă (Oradea–Oşorhei, Te-

lechiu–Aleşd şi Poieni–Hu-

edin-Cluj-Napoca), însă pe 

majoritatea traseului este li-

nie simplă. Încă din decem-

brie 2008, proiectul de du-

blare şi de electrificare a în-

tregului tronson Cluj-Napo-

ca – Oradea a fost trecut în 

programul de guvernare al 

Guvernului Boc, însă nu a 

fost pus în practică nici în 

ziua de astăzi.

Reamintim că Primăria 

CLuj-Napoca pregăteşte un 

alt proiect extrem de costi-

sitor pentru fl uidizarea tra-

fi cului şi anume un pasaj 

subteran în Mărăşti pentru 

descongestionarea trafi cului.

„Pasajul din Mărăşti ar 

urma să vină de la sensul 

giratoriu din Mărăşti până 

la Biserica Sf. Petru. La su-

prafaţă vor rămâne doar mij-

loacele de transport pe o 

singură bandă de circulaţie. 

Tot ce înseamnă parte auto 

din zonă să dispară şi să o 

mutăm într-un parking pe 

care să îl construim în pro-

ximitate. Vrem ca zona re-

spectivă să devină una civi-

lizată, să putem extinde spa-

ţiile verzi. Cu siguranţă s-ar 

câştiga mult timp pe relaţia 

Nord – Sud”, a explicat vi-

ceprimarul Dan Tarcea.

Pasajul peste Tăietura Turcului 
va fi gata până în decembrie 2023?
Pasajul de la Tăietura Turcului nu va mai fi făcut de Primăria Cluj-Napoca

Pasajul suprateran peste Tăietura Turcului este o doleanţă veche de câţiva ani a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

EMIL BOC | primarul 
municipiului Cluj-
Napoca

„Este un lucru perfect 
normal ca atunci când 
este un proiect integrat 
să se adune toate 
proiectele colaterale 
pentru a se realiza 
o singură investiţie. 
În acest moment, 
există în derulare pe 
fonduri europene 
electrifi carea căii 
ferate Cluj-Napoca – 
Episcopia Bihorului, 
asta înseamnă că 
pasajul de la Tăietura 
Turcului paote fi  inclus 
în acest proiect. 
Evident, Primăria 
a răspuns pozitiv 
invitaţiei lansate de 
compania feroviară“
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Dezbateri, expoziţii şi ate-

liere la Cluj, la Institutul 

Cultural Francez, într-o 

serie de evenimente mar-

cate în toată lumea de 

Institutul Francez din Paris 

în fi ecare an, în ultima 

zi de joi a lunii ianuarie.

În acest an Noaptea Ide-

ilor se desfăşoară în peste 

89 de ţări, România parti-

cipând pentru a patra oară 

la acest eveniment global. 

Institutul Francez din Ro-

mânia organizează dezba-

teri, expoziţii şi ateliere la 

Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi 

şi Timişoara.

Dezbaterile din cadrul 

Nopţii Ideilor sunt în primul 

rând o invitaţie la refl ecţie 

şi nu o obişnuită întâlnire cu 

experţi care deţin adevărul 

şi îl prezintă celorlalţi. Ce 

înseamnă „să fi i viu”? Care 

este locul nostru în lumea 

vie? În ce fel faptul de „a fi  

viu” ne obligă să trecem la 

acţiune? Acestea sunt prin-

cipalele întrebări de la care 

porneşte Noaptea Ideilor 

2020. Invitaţii noştri sunt 

studenţi, reprezentanţi ai 

ONG-urilor importante din 

România, jurnalişti, arhitecţi, 

pictori, caricaturişti şi bine-

înţeles toţi cei interesaţi să 

ia parte la acest schimb de 

idei. În plus, Noaptea Idei-

lor nu înseamnă doar dez-

bateri: ideile pot fi  exprima-

te şi în alte forme: dans, fo-

tografi e, benzi desenate, pic-

turi, caricaturi, instalaţii de 

artă”, explică instituţia.

Noaptea ideilor la Cluj

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În urmă cu aproape trei 

ani, mesaje antisemite 

au apărut pe peretele 

Sinagogii „Templul 

Memorial al 

Deportaţilor”. Poliţia 

a început atunci 

o anchetă, însă autorul 

nu a fost descoperit 

nici până în ziua de azi.

Comunitatea Evreilor din 

Cluj-Napoca a sesizat în ur-

mă cu doi ani poliţia şi alte 

autorităţi competente în le-

gătură cu câteva mesaje an-

tisemite apărute pe peretele 

Sinagogii Templul Memorial 

al Deportaţilor Evrei din oraş.

Pe peretele dinspre stra-

dă al sinagogii a apărut un 

mesaj potrivit căruia Holo-

caustul nu s-ar fi întâmplat 

şi Steaua lui David, tăiată.

„Este foarte grav ceea ce 

s-a întâmplat. Sinagoga se 

află pe o arteră circulată, 

trece multă lume pe acolo, 

şi nici poliţiştii nici jandar-

mii nu au văzut nimic. Me-

sajul cu negarea Holocaus-

tului este prea mult. Nu vom 

putea curăţa sau spăla aces-

te mesaje ci va trebui să 

vopsim peste ele cu o cu-

loare apropiată de cea ori-

ginală”, a subliniat la acea 

vreme Schwarz.

Unul dintre mesaje este 

„Holocaust never happe-

ned”, iar un altul, „Toate 

cele bune”, aflat sub Stea-

ua lui David tăiată cu vop-

sea neagră.

De la acel incident au tre-

cut aproape 3 ani, însă au-

torul nu a fost identificat 

până acum.

„În cauză a fost înregis-

trat un dosar penal şi au fost 

efectuate investigaţii pentru 

identificarea autorului şi tra-

gerea acestuia la răspunde-

re penală, sub coordonarea 

procurorului de caz, însă, 

până în prezent, nu s-a re-

uşit stabilirea identităţii 

acestuia”, au transmis re-

prezentanţii IPJ Cluj.

Aparat de curăţat 
graffiti

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca continuă războ-

iul cu graffi ti-urile şi a achi-

ziţionat recent o instalaţie 

mobilă de curăţare ecologi-

că a desenelor care au îm-

pânzit zidurile clădirilor din 

oraş. De asemenea, prima-

rul Emil Boc a anunţat în re-

petate rânduri că cei care vor 

fi  prinşi făcând asemenea ac-

te de vandalism vor primi 

amenzi usturătoare.

„Vom aplica amenzi ma-

xime permise de lege pen-

tru toţi cei care ne sfidea-

ză. Repet, nu pot să înţeleg, 

cum să vii să-ţi baţi joc de 

o clădire nou-renovată în 

centrul Clujului doar pen-

tru a-ţi satisface un impuls 

de moment? Dincolo de a-

ceste sancţiuni pe care le 

vom aplica în continuare, 

vom curăţa clădirile şi vor 

arăta aşa cum trebuie în cen-

trul Clujului”, a punctat Boc.

Cine e vinovat pentru 
mesajele antisemite 
de pe Sinagoga Cluj?
Polițiștii nu au reușit să dea de urma celui care 
a scris pe pereții templului

Sinagoga Templul Memorial al Deportaţilor Evrei a 
fost construită în 1887 și este monument istoric.

Clădirea Sinagogii sau „Templul Memorial al 
Deportaţilor” are o semnifi caţie istorică deosebită 
pentru Cluj-Napoca. Clădirea a fost construită în stil 
maur de către fi rma fraţilor Horvath și cea a lui 
Károly Reményik, după planurile inginerului de căi 
ferate Jzidor Hegner.

„Sinagoga a aparţinut cultului neolog. Acesta 
s-a desprins în anul 1881 din comunitatea ma-
mă iudaică, fiind o grupare cu o viziune mo-
dern, format mai ales din burghezi înstăriţi și in-
telectuali. Sinagoga a fost avariată în două rân-
duri. Prima dată în anul 1927 de către studenţii 
legionari. Cea de-a doua oară în anul 1944, de 
o explozie, care se pare că a fost provocată de 
trupele germane aflate în retragere. O altă ipo-
teză referitoare la cea de-a doua avariere este 
aceea că sinagoga a fost avariată de bombarda-
mentul Aliaţilor asupra Clujului din 2 iunie 
1944. După restaurări, după anul 1945, sinago-
ga a fost dedicată victimelor Holocaustului locu-
itorilor evrei ai Clujului, comis de autorităţile 
Ungariei”, se arată în volumul „Re-descoperim 
Clujul”, semnat de Vladimir-Alexandru 
Bogosavlievici.

În prezent, din cauza numărului mic de etnici 
evrei din Cluj-Napoca, a rămas singura sinagogă 
funcţională din oraș. Poartă numele simbolic 
„Templu Memorial al Deportaţilor” și are ampla-
sate, atât la interior cât și la exterior, o serie de 
plachete commemorative.

Despre Sinagogă
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Veşti bune pentru elevi. 

Începând cu anul şcolar 

2020-2021 aceştia vor circu-

la gratuit pe baza carnetu-

lui de elev, vizat 

de către unitatea şcolară.

Decizia a fost anunţată prin-

tr-un comunicat de presă, du-

pă o şedinţă la sediul ministe-

rului. Ministerul susţine că gra-

tuitatea va fi  aplicată printr-un 

„act normativ” elaborat de „mi-

nisterele implicate”.

La fi nalul aceleiaşi întâlniri, 

Ministerul Educaţiei a precizat 

că va modifi ca Legea educaţi-

ei, prin Ordonanţă de Urgenţă, 

după ce Curtea Constituţiona-

lă a decis că decontarea pe “ba-

ză de abonament” este necon-

stituţională, deoarece creează 

o diferenţă de tratament juri-

dic între elevii care pot prezen-

ta abonament şi elevii care, din 

diferite motive obiective (de 

exemplu, lipsa transportului în 

comun), nu pot prezenta abo-

nament, dar pot prezenta alte 

acte doveditoare.

Pentru obţinerea gratuităţii 

transportului elevilor pe mijloa-

cele de transport în comun ru-

tiere, Ministerul spune că va ela-

bora o Hotărâre de Guvern ca-

re să abroge HG 863/2016 pen-

tru aprobarea metodologiei de 

calcul şi stabilirea tarifului ma-

xim per kilometru aferent abo-

namentului de transport „şi să 

prevadă noi tarife maximale”.

Emil Boc reduce birocraţia 
în şcolile clujene

În Cluj-Napoca, recent, a fost 

supus dezbaterii publice un pro-

iect ce vizează măsuri pentru 

îmbunătăţirea transportului ele-

vilor în municipiu.

„Prin noile politici publice, 

propunem ca în locul gratuită-

ţii oferite elevilor lunar la trans-

portul urban pe cate 2 linii de 

transport public, elevii să bene-

fi cieze în Cluj-Napoca de un nu-

măr de 120 călătorii în fi ecare 

lună, indiferent de linia pe ca-

re sunt utilizate. Conform pro-

punerii, o călătorie este valabi-

lă o oră, indiferent de numărul 

mijloacelor de transport utiliza-

te. După fi nalizarea etapelor ne-

cesare, abonamentele pentru 

elevi subvenţionate pe una sau 

două linii de transport în comun 

vor fi  înlocuite cu abonamente 

de 120 de călătorii pe lună, în-

cepând cu luna martie”, a trans-

mis municipalitatea.

Proiectul prevede ca abo-

namentele de călătorie care se 

eliberează pe perioada unui 

an şcolar să fi e încărcate pe 

carduri de ticketing. Noul re-

gulament va avea ca efect re-

ducerea birocraţiei în şcoli, 

simplifi când procesul de acor-

dare a gratuităţii la transport 

în comun pentru elevi.

„De asemenea, urmărim să 

încurajăm tinerii să utilizeze 

transportul în comun în tot ora-

şul, astfel încât să realizeze be-

nefi ciile şi importanţa mijloace-

lor de transport urban alternati-

ve maşinii”, transmite Primăria.

Acest proiect – la fel ca în 

cazul proiectului ce vizează 

îmbunătăţirea transportului 

public pentru studenţi în mu-

nicipiul Cluj-Napoca – are la 

bază rezultatele analizelor Pri-

măriei şi Consiliului Local 

Cluj-Napoca realizate prin 

Centrul de Inovare şi Imagi-

naţie Civică (CIIC) şi Divizia 

de inovare (Centrul Cultural 

Clujean), alături de CTP – 

Compania de Transport Pu-

blic Cluj-Napoca.

„Acest tip de măsuri vine 

în completarea investiţiilor re-

alizate de municipalitate şi 

CTP Cluj-Napoca pentru mo-

dernizarea fl otei de transport 

public, atingerea obiectivului 

de a avea un oraş cu trans-

port public 100% electric, eco-

logic, dar şi a unor măsuri 

precum benzi dedicate trans-

portului în comun, optimiza-

rea orarelor de transport, ex-

tinderea liniilor de transport 

în comun la nivelul munici-

piului şi zonei metropolitane.

Începând din toamnă, elevii vor circula gratuit pe baza carnetului de elev
În Cluj-Napoca, Primăria și Compania de Transport oferă autobuze destinate exclusiv elevilor

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În fi ecare şcoală din 

România sunt, în medie, 

peste 93 de elevi şi aproape 

8 cadre didactice care fac 

naveta, arată Raportul 

Băncii Mondiale din 

februarie 2018 privind con-

diţiile şi alternativele 

de transport şcolar, singura 

analiză făcută asupra aces-

tui sector în ultimii ani.

Mii de elevi fac naveta

Analiza a scos în evidenţă 

faptul că există un număr de 

peste 429 de mii de elevi na-

vetişti în cele 6.713 şcoli ana-

lizate, şcoli afl ate în circa 2.600 

de localităţi din cele 3.186 câ-

te sunt în România.

Elevii sunt obligaţi să facă na-

veta din cauza reducerii reţelei 

şcolare, notează analiza la capi-

tolul motive pentru care acest fe-

nomen are loc. Există foarte 

mulţi elevi, pe de altă parte, ca-

re aleg să facă naveta pentru a 

avea acces la o şcoală mai bună.

Analiza Băncii Mondiale ara-

tă că, în medie, în şcolile din în-

văţământul preşcolar există 7 

elevi care fac naveta şi 2 cadre 

didactice care fac naveta. De 

cealaltă parte, în şcolile din în-

văţământul primar şi gimnazi-

al există, în medie, 32 de elevi 

şi 11 cadre didactice care fac na-

veta, ceea ce reprezintă o creş-

tere semnifi cativă. În licee exis-

tă, în medie, 163 de elevi şi 10 

cadre didactice care fac naveta.

Conform rezultatelor, nu-

mărul de elevi, de elevi care 

fac naveta şi de cadre didacti-

ce care fac naveta, creşte de 

la nivelul preşcolar către liceu. 

Concret, dacă la grădiniţă sunt 

peste 7.500 de copii „nave-

tişti”, la liceu numărul elevi-

lor „navetişti” ajunge la 301.714 

doar în şcolile analizate.

„Creşterea treptată a numă-

rului de utilizatori ai servicii-

lor de transport pe nivel de în-

văţământ înseamnă că servi-

ciile de transport şcolar adec-

vate şi accesibile reprezintă 

elemente critice în cazul lice-

elor. Conform celor menţiona-

te, liceele au un număr mai 

mare de elevi înscrişi compa-

rativ cu alte niveluri de învă-

ţământ. În plus, numărul lice-

elor este mai mic faţă de alte 

niveluri de învăţământ, iar a-

ceastă situaţie determină ele-

vii şi cadrele didactice să se 

deplaseze pe distanţe mai lun-

gi pentru a ajunge la şcoala 

cea mai apropriată de locuin-

ţa lor”, precizează Raportul.

Analiza Băncii Mondiale a 

inclus şi o anchetă online la 

care au particpat 2.700 de 

elevi, părinţi, cadre diactice 

şi autorităţi. Autorii menţio-

nează că deşi rezultatele nu 

sunt relevante statistic, elepot 

ilustra reprezentativ situaţia. 

De exemplu, răspunsurile au 

arătat că distanţa parcursă 

pentru a ajunge la şcoală de 

către un elev depăşeşte 10 km 

pentru aproape 28% dintre 

participanţi. Aproximativ 38% 

dintre respondenţi au rapor-

tat că distanţa de la locuinţă 

la şcoală este de maxim 3 km; 

21% se deplasează între 4 şi 

6 km, iar 13% se deplasează 

între 7 şi 10 km.

Naveta o problemă 
pentru elevi

Elevii care fac naveta pierd 

foarte mult timp pe drum, tre-

buie să se trezească dimineaţa 

devreme şi se întâmplă şi să 

întârzie la ore.

„Eu fac naveta din Ciucea 

până în Huedin şi înapoi. Pâ-

nă la gara din Ciucea mă duc 

părinţii mei cu maşina, fi ind-

că eu locuiesc în satul Vână-

tori, care se afl ă la 3 kilome-

tri de prima gară. De obicei 

mă trezesc la 6 dimineaţa şi 

reuşesc să ajung la 8 fără 20 

de minute la şcoală. Aşa e în 

fi ecare dimineaţă. Termin la 

ora 14 orele şi ajung acasă 

după 15. E obositor, chiar da-

că m-am obişnuit cu progra-

mul. Petrec mult timp pe 

drum. Mai sunt şi întârzieri 

de trenuri şi atunci ajung târ-

ziu. Se întâmplă mai rar di-

mineaţa, mai des însă du-

pă-masa când merg acasă. 

Nu e comod deloc”, a spus 

Raluca Boloş, elevă în clasa 

a XI-a, la Liceul Teoretic „Oc-

tavian Goga” din Huedin.

La munte, elevii 
nu părăsesc şcoala

Elevii care provin din zona 

montană şi care trebuie să se 

confrunte cu naveta zilnică aleg 

totuşi să îşi continue studiile.

„În ceea ce priveşte uni-

tăţile de învăţământ din zo-

na de munte a judeţului Cluj 

(zona Munţilor Apuseni), 

acestea nu se confruntă cu 

fenomenul de părăsire tim-

purie a şcolii, elevii fi nali-

zând învăţământul gimnazi-

al şi continuându-şi studiile 

la liceu sau şcoală profesio-

nală/învăţământ profesional 

dual, fi e în zona Huedin, fi e 

în municipiul Cluj-Napoca”, 

se arată într-un document 

transmis de Ministerul Edu-

caţiei Naţionale anul trecut.

Aproape 430.000 de elevi din toată 
ţara fac zilnic naveta la şcoală
Elevii sunt obligaţi să facă naveta din cauza reducerii reţelei şcolare. Aceștia petrec ore întregi pe drumul spre școală

În fi ecare şcoală din România sunt, în medie, peste 93 de elevi şi aproape 8 cadre didactice care fac naveta

www.monitorulcj.ro
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Iranul a confi rmat, într-un 

raport, că rachetele 

pe care le-a folosit pentru 

a doborî avionul ucrainean 

cu 176 de pasageri sunt 

de fabricaţie rusească, rela-

tează The Moscow Times.

Două rachete Tor-M1 de ra-

ză scurtă au fost lansate spre 

avionul Boeing 737-800 din 

nord, se arată în raportul Or-

ganizaţiei Aviaţiei Civile din 

Iran. În raport se confi rmă că 

rachetele au fost lansate la câ-

teva minute după ce avionul 

a decolat din Teheran.

Rachetele au fost cumpă-

rate de iranieni în 2007 de 

la Rusia, ca urmare a unui 

contract în valoare de 700 

de milioane de dolari. Ra-

chetele Tor sunt ghidate prin 

radar şi zboară la o viteză 

de trei ori mai mare decât 

viteza sunetului, ceea ce în-

seamnă că vor parcurge o 

distanţă de cinci kilometri în 

cinci secunde.

Focoasa conţine 15 kilo-

grame de explozibili şi este 

gândită să arunce cu frag-

mente de metal, asemenea 

unor gloanţe odată ce se de-

tonează. Rachetele Tor sunt 

printre cele mai moderne sis-

teme de rachete ale Iranului, 

conform lui Michael Duits-

man, un cercetăro asociat la 

Institutul pentru Studii Inter-

naţionale din Middlebury. Toţi 

cei 176 de pasageri de la bor-

dul avionului care se îndrep-

ta spre Kiev au fost ucişi du-

pă ce avionul s-a prăbuşit la 

şase minute de la decolare în 

8 ianuarie. După mai multe 

zile în care au negat, iranie-

nii au recunoscut că au do-

borât accidental avionul pe 

fondul tensiunilor cu Statele 

Unite după asasinarea gene-

ralului Qasem Soleimani.

Iranul recunoaşte că a folosit rachete 
din Rusia ca să doboare avionul ucrainean

„Omuleţii verzi” pot ateriza 

şi în Piaţa Victoriei din 

Bucureşti, dacă doresc, a 

spus luni premierul moldo-

vean Ion Chicu, comentând 

într-un interviu acordat 

postului de radio Europa 

Liberă afi rmaţiile unor 

experţi în securitate de la 

Chişinău. Aceştia spuneau 

că un aeroport la Bălţi (nor-

dul republicii) include o 

serie de riscuri pentru secu-

ritatea Republicii Moldova, 

cum ar fi  o invazie a „omu-

leţilor verzi”, adică a mili-

tarilor ruşi fără însemne, 

ca în Crimeea, relatează 

portalul Deschide.md.

„Haideţi să fi m serioşi, 

„omuleţii verzi”, dacă vor să 

vină – dar asta e aşa o dis-

cuţie sterilă – vor ateriza un-

de îşi doresc, chiar şi în Pia-

ţa Victoriei. Ce trebuie să le 

faci aeroport ca ei să vină? 

Sau unde au fost, ei au ate-

rizat pe aeroporturi? Noi vor-

bim despre lucruri serioase, 

vorbim de dezvoltarea in-

frastructurii Republicii Mol-

dova. Ori fără infrastructură 

– fi e drumuri, aeroporturi, 

căi ferate – nu avem cum să 

ieşim din situaţia în care sun-

tem”, a spus Chicu.

„Dacă e vorba de securi-

tate, oare cineva crede la mo-

dul serios că noi o să luptăm 

cu nu ştiu ce paraşutişti, cu 

trupe de desant sau cu orici-

ne altcineva? Noi avem, bi-

neînţeles, acorduri, securita-

te, nu aşa se apără o ţară...

Despre ce discutăm noi? Des-

pre lucruri chiar uneori hila-

re, nu vă supăraţi...”, a adă-

ugat Ion Chicu.

„Am auzit şi eu istoria as-

ta cu „omuleţii verzi”, albaş-

tri sau nu ştiu de care culoa-

re. Ce dacă noi mai avem un 

aeroport, riscul ca „omuleţii 

verzi” să aterizeze acolo es-

te mai mare? De ce nu ar ate-

riza la Chişinău?”, s-a între-

bat el retoric.

Sintagma „omuleţii ver-

zi” desemnează soldaţi ruşi 

îmbrăcaţi în uniforme fără 

însemne care au apărut pen-

tru prima oară în timpul ane-

xării peninsulei ucrainene 

Crimeea în 2014, când au 

ocupat şi blocat aeroportul 

din Simferopol (centrul ad-

ministrativ al peninsulei), 

majoritatea bazelor milita-

re din Crimeea şi parlamen-

tul din Simferopol. Tot ei au 

asigurat condiţiile de orga-

nizare a referendumului, la 

care majoritatea locuitorilor 

peninsulei s-au pronunţat 

pentru „alipirea la Rusia”, 

un referendum nerecunos-

cut de către comunitatea in-

ternaţională.

„Omuleţii verzi pot 
ateriza şi la Bucureşti”
Sintagma „omuleţii verzi” desemnează soldaţi ruşi îmbrăcaţi în uniforme fără 
însemne, care au apărut pentru prima oară în timpul anexării Crimeei în 2014

„Omuleţii verzi” pot ateriza şi în Piaţa Victoriei din Bucureşti, dacă doresc, a spus luni premierul moldovean Ion Chicu
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O echipă de cercetători de 

la Universitatea Cardiff a 

descoperit o metodă de a 

distruge cancerul de pros-

tată, sân, plămâni şi alte 

tipuri de cancer, în cadrul 

unor teste de laborator, 

potrivit BBC NEWS.

Rezultatele, publicate în 

Nature Immunology, nu au 

fost testate pe pacienţi, în-

să cercetătorii spun că au 

„un potenţial enorm”. Ex-

perţii spun că cercetarea es-

te într-un stadiu incipient, 

însă se anunţă a fi extrem 

de interesantă.

Ce s-a descoperit

Sistemul imunitar este, de 

fapt, sistemul natural de apă-

rare al organismului nostru 

împotriva infecţiei, dar atacă 

şi celulele canceroase. Oame-

nii de ştiinţă au căutat moda-

lităţi „neconvenţionale” şi ne-

descoperite încă prin care sis-

temul imunitar atacă în mod 

natural tumorile.

Au găsit o celulă T în sân-

gele oamenilor, care este o ce-

lulă care poate scana organis-

mul pentru a determina dacă 

există o ameninţare care tre-

buie eliminată.

În plus, această celulă ar 

putea ataca o gamă largă de 

cancere.

„Există o şansă de a trata 

fi ecare pacient”, a declarat 

pentru BBC NEWS cercetăto-

rul Andrew Sewell.

El a adăugat: „Înainte, ni-

meni nu credea că acest lucru 

ar putea fi  posibil. Creşte per-

spectiva unui tratament unic 

pentru toate tipurile de can-

cer, un singur tip de celulă T 

care ar putea să distrugă tipuri 

diferite de cancer.”

Cum functionează

Celulele T au „receptori” 

pe suprafaţa lor care le permit 

să „vadă” la un nivel chimic. 

Echipa de la Cardiff a desco-

perit o celulă T şi receptorul 

acesteia, care ar putea găsi şi 

ucide în laborator o gamă lar-

gă de celule canceroase, inclu-

siv cele are produc cancerul 

pulmonar, de piele, la sânge, 

colon, sân, os, prostată, ova-

re, rinichi şi de col uterin.

Foarte important este că a 

lăsat neatinse ţesuturile sănă-

toase. Cercetătorii, însă, nu 

au stabilit exact cum se reali-

zează acest lucru.

Receptorul celulei T inter-

acţionează cu o moleculă nu-

mită MR1, care se afl ă pe su-

prafaţa fi ecărei celule din 

corpul uman. Se crede că 

MR1 transmite metabolismul 

distorsionat din interiorul u-

nei celule canceroase către 

sistemul imunitar.

„Suntem primii care de-

finesc o celulă T care gă-

seşte MR1 în celulele can-

ceroase – asta nu s-a mai 

făcut până acum”, a spus 

pentru BBC NEWS cercetă-

torul Garry Dolton.

Importanţa descoperirii

Terapiile de cancer cu ce-

lule T există deja, iar dezvol-

tarea imunoterapiei împotri-

va cancerului este unul din 

paşii cei mai importanţi făcuţi 

în acest domeniu.

Cel mai cunoscut exem-

plu este CAR-T – un medi-

cament viu produs prin in-

ginerie genetică pe celulele 

T ale unui pacient, pentru 

a căuta şi distruge cancerul. 

CAR-T poate avea rezultate 

uluitoare: pacienţii aflaţi în 

stadiu terminal pot ajunge 

în remisiune completă. În-

să această abordare este ex-

trem de specifică, funcţio-

nând pe un număr limitat 

de tipuri de cancer.

Cercetatorii spun că recep-

torii celulelor T ar putea du-

ce la un tratament „univer-

sal” pentru cancer.

Cum ar putea fi  
pus în practică

Totul ar începe cu o pro-

bă de sânge prelevată de la 

un bolnav de cancer. Celu-

lele T vor fi extrase şi apoi 

modificate genetic, astfel în-

cât acestea să fie reprogra-

mate pentru a depista can-

cerul. Celulele modificate ar 

putea fi înmulţite în labora-

tor şi apoi introduse la pa-

cient. Procesul este similar 

cu cel folosit pentru reali-

zarea terapiilor CAR-T.

Totuşi, descoperirea a 

fost testată doar pe anima-

le şi pe celule din labora-

tor şi ar fi necesare mai 

multe verificări de siguran-

ţă înainte de a fi aplicată 

pe subiecţi umani.

Ce spun experţii

Lucia Mori şi Gennaro De 

Libero, de la Universitatea 

din Basel din Elveţia, au de-

clarat că cercetarea are „un 

potenţial mare”, dar este 

într-o etapă prea timpurie 

pentru a trage concluzia că 

va funcţiona în toate cazu-

rile de cancer.

„Suntem foarte încântaţi 

de funcţiile imunologice ale 

acestei noi populaţii de celu-

le T”, au spus aceştia. Dani-

el Davis, profesor de imuno-

logie la Universitatea din Man-

chester, a declarat: „În pre-

zent, aceasta este o cerceta-

re incipientă şi nu se apropie 

de un medicament real pen-

tru pacienţi.”

Descoperire epocală. Cum pot 
fi distruse celulele canceroase?
O particulă recent descoperită în sistemul nostru imunitar ar putea fi folosită pentru a trata 
toate tipurile de cancer, spun oamenii de ştiinţă

O echipă de cercetători a descoperit o metodă de a distruge cancerul de prostată, sân, plămâni şi alte tipuri de cancer, în cadrul unor teste de laborator

Paracetamolul şi aspirina 

mai pot fi  vândute doar 

după o evaluare a farma-

cistului în Franţa. E o 

măsură care s-ar putea 

extinde în toată Europa 

pentru a combate un obi-

cei periculos, răspândit şi 

la noi în ţară: automedica-

ţia. Luat în doze mari şi 

pe termen lung, paraceta-

molul a provocat creşterea 

îmbolnăvirilor de hepatită, 

spun medicii din Hexagon.

În Franţa, paracetamolul, 

ibuprofenul şi aspirina se 

vând de acum doar dacă far-

macistul consideră necesar 

şi tot el aprobă cantitatea. 

Decizia a fost luată după ce, 

acum doi ani, o tânără de 22 

de ani a fost găsită moartă 

în casa ei din Strasbourg, ră-

pusă de o intoxicaţie hepa-

tică acută provocată de par-

acetamol. În România, un tâ-

năr de 19 ani a fost acum 

două luni la un pas de moar-

te din acelaşi motiv. Cele mai 

bine vândute medicamente 

fără prescripţie în România 

conţin două din cele trei sub-

stanţe: aspirină, paraceta-

mol, ibuprofen.

Farmaciştii sunt îngrijoraţi 

de acest fenomen: medicaţia 

la proprie iniţiativă. Se tem 

să nu ajungem în situaţia din 

Franţa, unde consumul de pa-

racetamol a crescut cu peste 

50 la sută în ultimii 10 ani.

Cornel Chiriţă, profesor 

de Farmacologie, UMF Bu-

cureşti: A fost o consecinţă 

a liberalizării accesului la 

medicamentele OTC. Faptul 

că farmaciştii nu au mai con-

siliat diverse categorii de pa-

cienţi. Paracetamolul este cu-

noscut că are are reacţii ad-

verse la nivel hepatic dacă e 

administrat mai mult de 4 

grame pe zi, cinci zile con-

secutiv. Ibuprofenul necesi-

tă precauţii foarte mari, chiar 

contraindicaţii în patologii 

cu risc hemoragic crescut, 

ulcer, putând provoca hemo-

ragie intestinală fatală.

Medicii consideră că o mă-

sură asemănătoare celei lua-

te în Franţa ar fi  periculoasă 

la noi.

Rodica Tănăsescu, vicepre-

şedintele Asociaţieo Medicilor 

de Familie Bucureşti: Interzi-

cerea totală va avea ca efect 

fi e cumpărarea pe căi lătural-

nice, fi e cumpărarea de pe in-

ternet, fi e administrarea de an-

tibiotice în loc de antitermice, 

ceea ce ar fi  cel mai grav.

Cu toate acestea, medicii 

ne recomandă să nu luăm mai 

mult de trei pastile de para-

cetamol pe zi, nu mai des de 

patru ore, iar dacă în 48 de 

ore nu ne simţim mai bine, 

să mergem neapărat la docto-

rul de familie.

Restricţii la paracetamol şi aspirină, 
din cauza unor cazuri grave
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu o căma-
ră, supr. 41 mp, mobilat, utilat, 
bloc nou, cu lift, parcare proteja-
tă, zonă bunâ, str. Beiușului, 
ocupabil. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0747-417912. (6.7)

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

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
et. 1, str. Teleorman, mobilat, uti-
lat, preţ 92.000 euro, negociabil. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 23 
mp, suprafaţa total 125 mp, 
izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

¤ 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 informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

TERENURI

¤ Vând pământ, grădină de 3500 
mp, cu C.F., întabulat, îmrejmuit, 
împrejmuit și plantat cu pomi, la 
70 km de oraș, lângă șoseaua 
Cluj-Oradea, Gara Brăișoru, preţul 
pieţii. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (2.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. 
Giuseppe Verdi, cartier Iris, preţ 
8 euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (4.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului 
Măcicașu, com. Chinteni, cu 
toate utilităţile. Informaţii su-
plimentare 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.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, 

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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TUIT

apă, front 90 m la drumul prin-
cipal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436.

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

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

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

APARTAMENTE

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

¤ 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. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ 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 îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

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

SERVICII

¤ 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. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

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

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta gratis și burlan, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (4.4)

¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 
RON/buc și o sobă cu plită și ler 
la 1700 RON, sobă de gîtiti și 
încălzit, preţ 150 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (4.7)

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

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

MOBILIER

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

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

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și ste-
jar 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 par-
tea de jos (cu etajere interioare), 
cu chei, dim. H â 205 cm, L â 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare im-
pecabilă, preţ 350 RON. Cele 3 
piese de mobilier sunt ideale 
pentru agenţii de turism, agenţie 
imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preţ 8 
RON/kg și miez de nucă la preţul 
de 25 RON/kg, producţie 2019, a 
fost recoltată din zonă nepoluată, 
produs bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (4.11)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (militare 
din box). Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 

telefon 0740-401019. (4.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

¤ Vând cizme lungi nr. 39 pentru 
dame. Telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

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

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

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

¤ Desfi inţare gospodărie! 
Vând lucruri casnice, încălţă-
minte femei. Preţuri foarte bu-
ne. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică, în data de 04.02.2020, 
ora 12.00, bunurile imobile con-
stând din: Casă cu teren situat în 
Cluj-Napoca, str. Actorului, nr. 33, 
teren în suprafaţă de 801 din ac-
te și 813 măsurat și casă în su-

prafaţă de 136 mp, la care se 
adaugă și suprafaţă din mansar-
da necadastrată la preţul de 
2418500 lei, la acest preţ se 
adaugă TVA. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, camera 112 sau 116, telefon 
0264.591670, interior 603 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

CITAȚIE

¤ Numita SPATAR IUSTINA este 
citată la Judecătoria Huedin în 
dosar nr. 1650/242/2019, în da-
ta de 28.02.2020, ora 10,00.

PIERDERI

¤ Societatea S.C. RATIO PART-
NERS TECHNOLOGY S.R.L. per-
soană juridică română, cu sediul 
în Com. Florești, str. Sub Cetate 
23C, jud. Cluj, România, înregis-
trată la O.R.C.T. Cluj sub numărul 
J12/412/2018, având CUI 
38820300 declară pierdute Certi-
fi catul de Înmatriculare 
nr.3609265 și Certifi catele Con-
statatoare nr. 8548 din 
06.02.2018 de autorizare a acti-
vităţilor desfășurate la sediul soci-
al și la terţi/benefi ciari. Le decla-
răm nule.

¤ Declar pierdut carnet de stu-
dent pe numele MILITARU DIA-
NA-ALEXANDRA emis de U.M.F. 
Cluj-Napoca, Facultatea de Medi-
cină. Îl declar nul.

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele VORNICU AGNES ROMI-
NA, Universitatea Tehnică 
Cluj-Napoca, Facultatea de Arhi-
tectură și Urbanism. Îl declar nul.



miercuri, 22 ianuarie 2020 | monitorulcj.ro  11

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de emitere a autorizatiei 
integrate de mediu

care va fi  depusa la Agentia pentru Protectia Mediului 
Cluj ( cu sediul in Cluj-Napoca , Calea Dorobantilor , nr. 99), 
de catre CONSILIUL JUDETEAN CLUJ , cu sediul in Calea 
Dorobantilor, nr. 106 , in scopul desfasurarii activitatii 
prevazuta in Anexa nr. 1 a Legii nr. 278 / 2013 privind 
emisiile industriale, in categoria :

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt defi nite la 
lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deseurilor, cu modifi carile si completarile 
ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau 
cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia 
depozitelor pentru deseuri inerte.

5.3. b) Valorifi carea sau o combinatie de valorifi care 
si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai 
mare de 75 de tone pe zi, ,

Solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu 
se refera la CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DESEURILOR CLUJ , unde s-au fi nalizat lucrarile la Celula de 
depozitare si racordul la utilitati, precum si cea mai mare 
parte din investitiile prevazute din zona administrativa si 
zona tehnica .

Informatiile privind impactul potential asupra mediului 
al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei 
integrata de mediu pot fi  consultate in timpul programului 
de lucru, la sediul A.P.M.Cluj , mun. Cluj-Napoca , Calea 
Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj .

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc 
in scris, la sediul APM Cluj sau electronic la adresa de e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro pana la data 07.02.2020.

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

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

ANUNŢ

În atenţia cetăţenilor din comuna Iara

Unitatea administrativ-teritorială Iara, judeţul Cluj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 

sectoarele cadastrale: 58 – în locul numit popular „CIMITIRUL 
EVREIESC-DRUM SPRE PICULEŢE“, 59 – în locul numit popular 
„DRUMUL SPRE PICULEŢE-HOTAR BĂIŞOARA“, 66 – în locul 
numit popular „CIMITIRUL MARE-DRUMUL TELEGBII“, 
Începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul primăriei comunei Iara, judeţul Cluj, conf. art. 
14 alin. (1) din legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informaţii: Șerban Ioan, consilier superior, fond 
funciar, tel. 0744485234

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul „Elaborare plan urbanistic zonal în 
condiţiile Legii nr. 350/2001 modifi cată şi actualizată (se 
va vedea pct.4)“, pentru imobilul teren și/construcții 
județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Vanatorului nr. 
19A , titular: TOMOIAG MIHAI, nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între 
orele 9:00-14:00, vineri 09:00-12:00, în termen de 10 
zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, MARTY 
RESTAURANTS S.R.L. având Sediul Social în Cluj-
Napoca, Piaţa 1 Mai, nr. 4-5, anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: 
5610 Restaurant, din Mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, 
nr. 109, jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
Luni-Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.
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Atleţii universitari 
participă la două 
competiţii 
internaţionale
Atleţii Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj, Cristian 
Tăut și Cristin Eșanu, însoţiţi de 
antrenorul Vasile Boboș, vor 
participa la sfârșitul acestei 
săptămâni la două concursuri 
internaţionale. Primul concurs 
va avea loc sâmbătă, 25 ianu-
arie, în localitatea Linz, 
Austria. Aici va intra în concurs 
universitarul Cristin Eșanu la 
proba de 400 m. Cristian Tăut 
va concura la competiţia inter-
naţională de la Bratislava, 
Slovacia, în cadrul probei de 
800 m, care se va desfășura 
duminică, 26 ianuarie.

Sîncrăian, depistat 
pozitiv din nou

Sportivul român Gabriel 
Sîncrăian a fost depistat pozitiv 
la controlul antidoping pentru 
a treia oară, după reanalizarea 
eșantioanelor prelevate la 
Jocurile Olimpice de la Londra, 
din 2012, a anunţat, luni, 
Federaţia Internaţională de 
Haltere. Sîncrăian, care a evo-
luat la Londra la cat. 85 kg, ra-
tând la stilul smuls la 167 kg și 
părăsind competiţia, a fost de-
pistat pozitiv la metaboliţi de 
stanozolol și metenolon, potri-
vit IWF, fi ind suspendat provi-
zoriu, conform procedurii, până 
la fi nalizarea cazului.
Gabriel Sîncrăian este însă deja 
suspendat, după ce a fost găsit 
dopat la JO 2016, de la Rio de 
Janeiro. El a fost găsit pozitiv la 
testosteron atunci și a pierdut 
medalia de bronz câștigată la 
categoria 85 kg. În 2017, 
Sîncrăian a fost suspendat pen-
tru o perioadă de opt ani de că-
tre Federaţia Internaţional de 
Haltere (IWF). Gabriel Sîncrăian 
(31 ani) a mai avut o perioadă 
de suspendare pentru dopaj, 
între 23 septembrie 2013 și 23 
septembrie 2015, astfel că de-
cizia în cazul său va fi  aceea de 
suspendare pe viaţă.

O nouă etapă de tir 
sportiv la Bucureşti
Poligonul Federaţiei Române 
de Tir Sportiv „Iosif Sârbu” găz-
duiește în perioada 23-27 ianu-
arie etapa a VI-a a 
Campionatului Naţional.
De la secţia de tir sportiv a 
Clubului Sportiv Unversitatea 
Cluj participă Radu Vescan la 
proba de Pistol cu aer compri-
mat 10 m – 60 focuri.
La ultima etapă, desfășurată 
în perioada 31 octombrie – 3 
noiembrie 2019, la Oradea, 
Radu s-a clasat pe locul 7 din 
10 participanţi.

Pe scurt

Primăria Cluj-Napoca 

va aloca suma de 150.000 

de lei pentru organizarea 

meciului dintre Spania 

şi România din califi cările 

Eurobasket 2021.

Primăria Cluj-Napoca va 

aproba astăzi, 22 ianuarie, su-

ma de 150.000 de lei pentru 

organizarea meciului dintre 

România şi Spania din califi -

cările Eurobasket 2021. „Pro-

iect de hotărâre privind aloca-

rea de la bugetul local a sumei 

de 150.000 lei, pentru organi-

zarea în municipiul Cluj-Na-

poca, în parteneriat cu Fede-

raţia Română de Baschet, a 

meciului de baschet Româ-

nia-Spania, contând pentru 

preliminariile Eurobasket 2021, 

februarie 2020 Proiect din ini-

ţiativa primarului”, se arată în 

comunicatul primăriei.

România face parte din Gru-

pa A de califi cări la EuroBasket 

2021, alături de Spania, Israel 

şi Polonia. Ţinând cont de im-

portanţa partidei şi de faptul 

că va fi  primul meci ofi cial 

pentru Spania după fi nala mon-

dială, FRB, prin vocea preşe-

dintelui Horia Păun, şi-a ma-

nifestat dorinţa ca duelul să se 

dispute în Sala Polivalentă BT 

Arena, oferind drept exemplu 

colaborarea fructuoasă de pâ-

nă acum dintre Federaţie şi au-

torităţile locale.

Primăria Cluj-Napoca scoate din buzunar 
30.000 de euro pentru un meci de baschet

Simona Halep s-a califi cat 

în turul doi de la Australian 

Open după un meci intens 

jucat împotriva lui Jennifer 

Brady (7-6(5), 6-1).

Simona Halep a fost pusă 

la grea încercare încă de la 

primul set disputat la Melbo-

rune Park. A fost un set pe 

difi cil, câştigat în „stilul Ha-

lep”, cu mult efort, cu lovi-

turi incredibile şi cu inteli-

genţă. Fostul lider mondial 

avea să se elibereze de toată 

încărcătura momentului în 

setul al doilea pe care a reu-

şit să îl câştige cu 6-1.

Halep s-a mai întâlnit o da-

tă cu Brady, anul trecut, în tu-

rul al doilea al Rogers Cup, 

când românca s-a impus cu 

scorul de 4-6, 7-5, 7-6 (5), du-

pă un meci de două ore şi 26 

de minute.

În faza următoare, Halep 

va evolua cu britanica Harri-

et Dart, locul 173 WTA, veni-

tă din califi cări. Românca şi-a 

asigurat un premiu de 128.000 

de dolari australieni (88.000 

de dolari americani) şi 70 de 

puncte WTA.

Anul trecut, Simona Ha-

lep a fost eliminată în op-

timi la Australian Open de 

americanca Serena Williams, 

scor 6-1, 4-6, 6-4. Halep a 

fost finalistă la Melbourne, 

în 2017, când a pierdut ţn 

ultimul act în faţa danezei 

Caroline Wozniacki, scor 7-6 

(2), 3-6, 6-4.

„A fost un meci greu. Am 

jucat acum câteva luni şi a 

fost cu set decisiv atunci. Sunt 

fericită că am câştigat. Să fi i 

în turul al doilea aici, în Aus-

tralia, este un sentiment foar-

te plăcut. În setul al doilea 

mi-am găsit ritmul mult mai 

bine. Am reuşit să o mişc pe 

teren mai mult, pentru că în 

primul set am stat într-un sin-

gur colţ. Am fost mai puter-

nică şi serviciul a funcţionat 

destul de bine în setul al doi-

lea”, a declarat Simona Halep 

după meci.

Calificare cu emoţii 
pentru Halep în turul doi 
la Australian Open

Bogdan Mara, directorul 

sportiv al celor de la CFR 

Cluj, a avut o intervenţie 

la un post de televiziune 

unde a recunoscut că lotul 

lui CFR Cluj nu este defi -

nitivat complet. Ofi cialul 

trupei din Gruia a vorbit 

şi despre situaţia lui Denis 

Alibec şi Constantin 

Budescu, ambii doriţi 

de campioana României 

la un moment dat.

„Nu putem spune că s-a 

încheiat perioada de transfe-

ruri, mai vedem după ce ter-

minăm amicalele. Dar în prin-

cipiu, în proporţie de 90%, 

acesta e lotul cu care vom 

aborda returul. Nu mai sun-

tem interesaţi de Budescu şi 

Alibec. Nu am făcut nicio ofer-

tă concretă pentru ei, nu au 

existat discuţii serioase”, a de-

clarat Mara.

Chipciu nu are locul de 
titular asigurat la CFR!

Transferul lui Alexandru 

Chipciu la CFR Cluj reprezin-

tă cea mai importantă muta-

re din această perioadă de 

mercato din Liga 1.

Fotbalistul de 30 de ani va 

avea cel mai mare salariu de 

la campioana României, dar 

acest lucru nu îi va asigura 

un post de titular în formula 

lui Dan Petrescu. Chipciu es-

te un jucător care poate evo-

lua atât ca mijlocaş dreapta 

cât şi fundaş dreapta, însă ră-

mâne de văzut dacă va prin-

de un loc în primii 11.

„O să vedem dacă Alex 

va juca titular. Chipciu e un 

jucător polivalent. Nu cred 

că va juca fundaş dreapta, 

acolo suntem acoperiţi. Mai 

avem aceste patru meciuri 

şi vom şti exact ce formulă 

de echipă se va concretiza. 

E o luptă foarte mare, toţi 

au venit foarte bine şi men-

tal şi fizic. Ne-au surprins 

prin cât de bine şi cât de 

motivaţi au venit”, a spus 

Bogdan Mara.

Ofi cialul celor de la CFR 

Cluj a recunoscut că Alexan-

dru Chipciu a fost pe lista de 

transferuri a echipei încă din 

perioada de mercato din vară, 

dar tranzacţia nu s-a realizat.

„Am încercat să îl luăm 

pe Alex Chipciu şi în vara 

trecută. Şi el şi-a dorit să vi-

nă la noi. Noi ne bucurăm 

că a venit la noi, este un ju-

cător de mare valoare. Spe-

răm să ne ajute şi el pe noi, 

şi noi pe el. Nu cred că va 

fi folosit fundaş dreapta. Mai 

multe ştie Dan Petrescu”, a 

mai spus Mara.

CFR Cluj a reuşit să îi trans-

fere în această iarnă pe Ale-

xandru Chipciu şi Denis Cio-

botariu, în timp ce pe lista 

jucătorilor plecaţi de la echi-

pă se regăsesc nume precum 

Culio, Horj, Mureşan, Pete-

leu sau Vâtcă.

Campioana şi-ar putea 
pierde golgheterul

Ofi cialii clubului CFR Cluj 

se pare că au pe masă o ofer-

tă de 3,5 milioane de euro 

pentru transferul atacantului 

Billel Omrani. Deseori criticat 

de antrenorul Dan Petrescu, 

atacantul francez Billel Omrani 

a fost unul dintre cei mai con-

stanţi jucători de la CFR Cluj 

şi a avut un aport ridicat la 

califi carea ardelenilor în pri-

măvara Europa League şi la 

clasarea pe primul loc în Ca-

sa Pariurilor Liga 1.

CFR Cluj a primit o ofertă 

de 3,5 milioane de euro pentru 

transferul lui Billel Omrani de 

la formaţia engleză Brighton & 

Hove Albion, din Premier Lea-

gue. Totuşi, semnarea contrac-

tului gigant de sponsorizare cu 

fi rma afi liată Tesla le-a dat de 

gândit şefi lor lui CFR, iar mu-

tarea este posibil să se amâne 

cel puţin până la vară.

Mara nu exclude noi transferuri la CFR: 
„Vom vedea după meciurile amicale”
CFR Cluj se pregăteşte de partea a doua a campionatului, iar lotul echipei 
din Gruia ar putea suferi noi modificări

Bogdan Mara - directorul sportiv al celor de la CFR Cluj
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