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ADMINISTRAȚIE

Defrișări și cimentări 
la Podul Porțelanului?
Ecologiștii trag un semnal de alarmă în urma 
lucrărilor la Podul Porțelanului.  Pagina 2

TIMP LIBER

Colțul de rai la o oră de Cluj
Cheile Vălișoarei se afl ă la 90 de kilometri 
de Cluj-Napoca, iar zona are peisaje extra-
ordinare, care îți taie respirația.  Pagina 7

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

Zeci de studenți extracomunitari din toate colțurile lumii se trezesc, zilnic, cu noaptea 
în cap. Toți cu același scop: să-și depună dosarul pentru prelungirea permisului de ședere. 
Doar două ore. Atât este programul cu publicul la Serviciul pentru Imigrări Cluj. Pagina 5

ACTUALITATE

Numărul zilelor de concediu medical 
luate de salariați a crescut cu 88% 

ECONOMIE

Carnea de porc din România ar putea 
fi interzisă în Uniunea Europeană

În anul 2018, evidențele 
autorităților arată că salariații 
au stat în concedii medicale plă-
tite de stat timp de 37,3 milioa-
ne de zile. Iar dacă ne uităm pe 
statisticile anterioare, observăm 
că acest număr a crescut alar-
mant în ultimii opt ani, astfel 
că, în 2018, numărul zilelor de 
concediu medical este cu apro-
ximativ 88% mai mare decât cel 
din 2011.

Numerele sunt extrase de 
avocatnet.ro din rapoartele 
anuale de activitate ale Casei 
Naționale de Asigurări de Să-
nătate și situația nu arată toc-
mai bine. Practic, deși numă-
rul salariaților n-a avut o 
creștere spectaculoasă în ulti-
mii opt ani, numărul zilelor de 
concediu medical suportate din 
banii statului a cunoscut o 
creștere alarmantă.

Mai precis, în 2018, salariații 
români au stat în concediu medi-
cal timp de 37,3 milioane de zile. 
Acest număr a crescut constant 
din 2011 încoace, an în care se în-
registrau numai 19,8 milioane de 
zile de concediu medical.

Asta înseamnă că, în 2018, 
un salariat a luat, în medie, 
aproape șapte zile de conce-
diu medical, pe când în 2011, 
un salariat a luat, în medie, 
puțin peste patru zile de con-
cediu medical.

Cea mai mare parte a zilelor 
de concediu medical luate de 
salariați în fi ecare an sunt pen-
tru incapacitate temporară de 
muncă, așa cum reiese din ra-
poartele Casei Naționale de Să-
nătate. În rest, este vorba de zi-
le libere pentru concediul de 
maternitate sau concediul de 
risc maternal, printre altele.

Din cauza pestei porcine 
africane, Uniunea Europeană 
ar putea să interzică exportul 
de carne de porc din România 
către ale ţări. Ar fi o premie-
ră pentru o ţară europeană. 
Asta în timp ce, pentru con-
sumatori, preţurile sunt din 
ce în ce mai mari.

Sorin Minea, preşedinte Ro-
malimenta, a declarat la Digi24 
că „nu este vorba numai despre 
exportul extra-comunitar cu car-
ne de porc, este despre comer-
ţul din carne de porc şi cu pre-
parate din carne de porc”.

„În buget, ceea ce reprezin-
tă export înseamnă circa 154 de 
milioane de euro pe an, deci noi 
vom scădea cu 154 de milioane 
de euro. Vom mări defi citul bu-
getar”, a adăugat Minea.

El a explicat că România tre-
buia să prezinte la 1 octombrie 

un plan de asanare a pestei por-
cine şi reducere a impactului.

Sorin Minea a mai precizat că 
România are în prezent circa 40% 
din necesarul de carne de porc, 
dar că ţara noastră produce mai 
mult şi din comerţul cu carne de 
porc din comunitatea europeană.

„România închisă va în-
semna un deficit bugetar şi 
atunci, conform a tuturor a 
ceea ce cunoaştem noi, s-ar 
putea ca preţurile să zboare. 
România va fi complet închi-
să”, a subliniat el.

El a mai spus că există o scă-
dere a consumului de carne de 
porc în toată Europa, din cau-
za creşterii preţului şi a schim-
bării opţiunilor alimentare. În 
plus, România are şi o piaţă nea-
gră a cărnii de porc, care este 
estimată a fi  la cel puţin 50% 
din cea actuală.
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POLITICĂ

Klaus Iohannis promovează 
educația, sănătatea 
și bunăstarea economică
Klaus Iohannis și-a lansat programul pentru 
alegerile prezidențiale, intitulat ”Împreună 
pentru România normală”.  Pagina 4
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PUBLICITATE ELECTORALĂ

Fată de 13 ani răpită de propriul unchi
Polițiștii caută un tânăr de 27 de ani suspectat că ar fi răpit o fată de 13, din Vultureni. 
Minora a plecat de acasă duminică, iar de atunci este de negăsit. Pagina 3

„Eu când urmez?”
Studenții străini și bătaia de joc de la Serviciul de Imigrări
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De cinci ani, evenimentul 

Someş Delivery le propune 

clujenilor să descopere 

un altfel de Someş 

decât cel pe care îl cunosc: 

amenajat pentru oameni 

şi animat de evenimente 

care îi pun în valoare 

malurile. În fi ecare an, 

un tronson este analizat 

ca potenţial natural, 

dar şi pentru a descoperi 

moduri posibile 

de amenajare şi utilizare, 

prin instalaţii 

cu caracter temporar.

Anul acesta, ediţia cu nu-

mărul 5 s-a desfăşurat pe ce-

le două maluri învecinate 

Ştrandului Sun, în amonte de 

Podul din Grigorescu.

„Weekendul Someş Delivery 

de anul acesta trebuia să aibă 

loc pe alt segment de Someş, în 

zona Podului Porţelanului. În 

randările făcute publice de Pri-

maria Cluj-Napoca în data de 9 

aprilie se poate observa că pe 

ambele maluri există spaţiu ver-

de şi un număr mare de copaci, 

în concordanţă cu starea iniţia-

lă a zonei. La o vizită realizată 

de noi pe şantier, în data de 6 

octombrie, am constatat că am-

bele maluri, atât în stânga şi 

dreapta podului au fost îndigu-

ite/cimentate, iar copacii au fost 

tăiaţi”, susţin ecologiştii.

Organizatorii Someş Deli-

very susţin că „lucrările de în-

diguire a malurilor, în comple-

tarea lucrărilor de reabilitare a 

Podului Porţelanului dăunează 

atât ecosistemului natural al 

Someşului, cât şi calităţii vieţii 

locuitorilor din apropiere”.

„Îndiguirea malurilor a ne-

cesitat defrişarea copacilor din 

aria vizată şi cimentarea per-

manentă a zonei, lucru care nu 

va permite regenerarea zonei 

verzi, prin urmare diminuarea 

spaţiului verde pe cap de locu-

itor. Orice proiect care ar putea 

duce la afectarea zonelor ver-

zi din municipiul Cluj-Napoca, 

atât pe uscat, cât şi în preajma 

apelor, are nevoie de consulta-

rea în prealabil a specialiştilor: 

urbanişti, arhitecţi, peisagişti, 

specialişti pe mediu şi biodi-

versitate, asociaţiile care acti-

vează în zona mediului natu-

ral din oraş,a administraţiilor 

responsabile, a clujenilor şi a 

locuitorilor din zonele de inter-

venţie!”, mai spun aceştia.

Defrișări și cimentări în urma 
lucrărilor la Podul Porțelanului?
Anul acesta, Weekendul Someș Delivery trebuia să aibă loc în zona 
Podului Porțelanului. De ce au ales organizatorii zona Grigorescu?

Organizatorii Someş Delivery susţin că „lucrările de îndiguire a malurilor, în completarea lucrărilor de reabilitare 
a Podului Porţelanului dăunează atât ecosistemului natural al Someşului, cât şi calităţii vieţii locuitorilor din apropiere

În luna aprilie, Podul Porțelanului s-a închis 
circulației pentru lucrări de modernizare. 
Valoarea totală a investiţiei este de 7,16 mili-
oane de lei cu TVA inclus. Potrivit Primăriei 

Cluj-Napoca, podul va avea două benzi de 
circulaţie, va avea piste pentru biciclete, va 
avea spaţiu pietonal și va fi  suprailuminat. 
Lucrările sunt estimate a dura 12 luni.

1,5 mil. € pentru două benzi la Podul Porțelanului

500 de metri curăţaţi din Someş, mai trebuie încă 6 kilometri
În weekend-ul care a tre-

cut, ecologiștii s-au plim-

bat de-a lungul râului de 

la barajul din Florești 

spre Cluj, pe jos, cu bici-

cleta sau cu barca.

“Miza noastră a fost să 

descoperim potențialul 

Someșului aici și să vedem 

cât de mult i s-au curățat ma-

lurile după promisiunea Pri-

măriei Florești. Aproape 500 

de metri au fost curățați. E 

un prim pas! Mai sunt încă 

6 km! Malurile au potențialul 

de a putea fi  traversate de o 

promenadă de-a lungul râu-

lui, pe malul stâng (nordic). 

Iar chiar după baraj este un 

spațiu amplu care îl putem 

imagina ca viitorul parc al 

Floreștiului, dacă permite 

situația juridică sau prima-

ria duce o politică bună în 

al achiziționa.

Reamintim că la fi nalul 

celei de-a 5-a ediții Someș 

Delivery, pe fondul campa-

niilor de igienizare și al in-

dignării în rândurile societății 

civile vizavi de starea insa-

lubră a malurilor râului, or-

ganizatorii au inițiat o petiție 

prin care au cerut primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc și lui Horia Șulea, 

primarul comunei Florești, 

să igienizeze de urgență ma-

lurile Someșului și să găseas-

că soluții pentru prevenirea 

redepozitării gunoiului care 

amenință sănătatea clujeni-

lor și fl oreștenilor.

Angajații Administrației 

Bazinale de Apă Someș-Tisa 

au realizat un control în da-

ta de 15 iulie, iar în urma 

verifi cărilor au fost consta-

tate depozite de deșeuri me-

najere și de construcții atât 

pe malul drept al râului 

Someșul Mic (aval de pun-

tea pietonală zona Barajului 

Florești II), cât și pe malul 

stâng. Primăria Florești a fost 

sancționată contravențional 

cu 75.000 lei pentru că nu a 

curăţat Someşul Mic şi nu a 

verifi cat starea de salubrita-

te a cursului de apă.

100 de locuri de parcare 
în comuna Floreşti

Primăria Florești pregătește peste 100 de 
locuri de parcare în zona Stejarului – ANL. 
Horia Șulea, edilul comunei de lângă 
Cluj-Napoca, a anunţat prin intermediul re-
ţelelor de socializare că vor apărea în cu-
rând peste 100 de locuri de parcare în 
Florești. "Parcarea publică de peste 100 de 

locuri din zona Stejarului – ANL... Mai e un 
strop până la fi nalizare. Zilele trecute s-a 
turnat deja asfaltul, urmează marcarea și 
trasarea locurilor de parcare și a zonelor de 
circulaţie", a transmis Horia Șulea.

Autocar cu 40 de pasageri 
implicat într-un accident
O adevărată tragedie se putea întâmpla ieri 
în localitatea clujeană Suatu după un acci-
dent în care a fost implicat un autocar. 
Salvatorii au ajuns într-un sufl et la faţa lo-
cului, fi ind informaţi prin apelul unic de ur-
genţă că ar fi  vorba despre un accident cu 
mai multe victime în care au fost implicate 
un microbuz și un autoturism. Echipajul de 
pompieri a constatat că era vorba, de fapt, 
despre un autocar cu 40 de pasageri! În 
mod miraculos, niciunul dintre pasagerii 
afl aţi în autobuz nu au solicitat consult me-
dical, lucru care i-a surprins până și pe re-
prezentanţii ISU Cluj. „După ce am văzut că 
de fapt autoturismul a fost prins răsturnat 
pe laterală între autobuz și parapetul șanţu-
lui, i-am mai sunat încă o dată (n.red. pe 
salvatorii de la faţa locului) să-i întreb dacă 
sigur nu a solicitat nimeni ajutor medical”, 
se arată într-un mesaj transmis ulterior de 
ISU Cluj. Din fericire, niciunul dintre pasage-

rii autoturismului sau al autobuzului nu a 
solicitat consult medical. Ei au fost întrebaţi 
pe rând de către pompieri dacă au nevoie 
de îngrijiri medicale și toate persoanele im-
plicate în accident le-au dat asigurări că nu 
au suferit vătămări ca urmare a accidentu-
lui. Pompierii au sprijinit repunerea vehicu-
lului pe roţi, au asigurat măsuri pentru si-
guranţa persoanelor implicate în accident și 
pentru participanţii la trafi c.

Pe scurt
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#FĂRĂȘTIRI
„Va fi mai rău 
pentru mine, va fi mai 
rău pentru jurnalism, 
pentru orice jurnalist, 
dacă m-aș lăsa 
intimidată. 
Asta ar însemna 
că au învins și 
nu vor învinge.”

Veronica Guerin

jurnalist

Veronica Guerin a fost reporter de investigații la Sunday Independent și-a scris despre traficul de droguri. În 26 iunie 1996 
a fost ucisă cu focuri de armă în timp ce oprise la un semafor.

Poliţiştii caută un tânăr 

de 27 de ani, suspectat 

că ar fi  răpit o fată de 13 

ani din localitatea 

Vultureni, judeţul Cluj. 

Potrivit poliţiştilor, acesta 

este chiar unchiul fetei. 

Persoanele care pot oferi 

detalii despre el sau 

despre fată sunt rugate 

să sune la 112.

Dispariţia fetei de 13 ani a 

fost semnalată duminică.

„La data de 20 octombrie, 

în jurul orei 17.50, poliţiştii 

din Gherla au fost sesizaţi 

prin 112 despre faptul că mi-

nora Puica Daria Maria, în 

vârstă de 13 ani, din satul 

Băbuţiu, comuna Vultureni, 

judeţul Cluj, a plecat de aca-

să şi nu a mai revenit. Ime-

diat, au fost mobilizaţi poli-

ţişti din cadrul mai multor 

structuri ale Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean Cluj şi 

jandarmi ai Inspectoratului 

Judeţean de Jandarmi Cluj şi 

Grupării de Jandarmi Mobi-

le Cluj-Napoca, sprijiniţi de 

un câine de urmă, care au 

demarat acţiuni de căutare în 

zonă”, transmite IPJ Cluj.

Oamenii legii susţin că 

fata era într-o maşină cu 

un alt bărbat în localita-

tea Băbuţiu, comuna Vul-

tureni, când s-au întâlnit 

pe stradă cu Almaş Mari-

an Cosmin, de 27 de ani, 

unchiul fetei.

„Acesta a oprit autoturis-

mul, moment în care fără 

niciun motiv a deschis por-

tiera autoturismului unde se 

afla minora şi împotriva vo-

inţei ei a tras-o afară din au-

toturism şi au plecat într-o 

direcţie necunoscută”, sus-

ţin reprezentanţii Poliţiei.

Potrivit poliţiştilor, bărba-

tul suspectat că a luat-o pe 

fată are 1,70 metri înălţime, 

75 de kilograme greutate şi 

constituţie atletică.

Fata de 13 ani, Puica Da-

ria Maria, are 150 centime-

tri înălţime şi 45-50 de ki-

lograme, constituţie atleti-

că, păr şaten şi ochi căprui.

Potrivit poliţiştilor, aceas-

ta era îmbrăcată cu panta-

loni de tip colanţi, negru 

cu gri, model zebrat, tricou 

negru cu model floral (tran-

dafir) şi în picioare avea 

pantofi sport.

Persoanele care pot ofe-

ri detalii despre cei doi sunt 

rugate să sune la numărul 

112. În cauză a fost întoc-

mit dosar penal sub aspec-

tul săvârşirii infracţiunii 

de lipsire de libertate în 

mod ilegal.

Fată de 13 ani din Cluj răpită de propriul unchi
O fată de 13 ani din comuna Vultureni a fost  luată de acasă duminică și de atunci este de negăsit

Almas Marian Cosmin 
27 ani

SUNAȚI URGENT LA 112!

El este suspectul 

Municipiul Cluj-Napoca 

a primit recunoaştere 

pentru trei proiecte, 

programe, respectiv politici 

publice implementate 

şi continuate în oraşul 

de pe malul Someşului 

Mic. Pentru fi ecare dintre 

acestea, Primăria 

municipiului Cluj-Napoca 

a primit locul I, dezvăluie 

primarul Emil Boc.

Proiectele din Cluj-Napo-

ca au devansat programe din 

judeţe rivale precum Timiş 

sau Iaşi, dar şi proiecte din 

Braşov, Harghita sau Călăraşi, 

potrivit rezultatului fi nal.

Astfel, Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca a obţinut pre-

miul I la categoria „Soluţii 

moderne pentru creşterea ca-

lităţii vieţii” pentru „Politici 

de prioritizare a transportului 

în comun la Cluj-Napoca. 

Transport electric”. În cadrul 

pilonului „Abordări manage-

riale pentru efi cienţă şi efi ca-

citate”, Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca a fost recom-

pensată cu locul I pentru pro-

iectul Centrului de Inovare şi 

Imaginaţie Civică (CIIC). Nu 

în ultimul rând, proiectul Bu-

getare participativă la Cluj-Na-

poca, primul proiect de acest 

fel implementat în România, 

a fost de asemenea premiat 

cu distincţia maximă.

„Identifi carea şi promo-

varea exemplelor pozitive ale 

unor autorităţi şi instituţii 

publice, astfel încât acestea 

să poată fi  cunoscute, prelu-

ate şi implementate şi la ni-

velul altora, reprezintă una 

dintre metodele general re-

cunoscute ca aducând o plus-

valoare reală în cadrul efor-

turilor de creştere a calită-

ţii serviciilor publice desti-

nate cetăţenilor, pentru dez-

voltarea comunităţilor”, a 

transmis preşedintele AN-

FP, Vasile-Felix Cozma, în 

cadrul evenimentului.

Primăria, premiată 
pentru inovație și calitate

Porci mistreţi 

s-au apropiat periculos 

de mult de zonele locuite, 

fi ind observaţi chiar 

la marginea Clujului.

Pe Drumul Naţional 1, la 

ieşirea din Cluj-Napoca spre 

Floreşti, au fost zăriţi trei porci 

mistreţi care păreau că se afl ă 

în căutare de hrană după ce 

agricultorii au recoltat în ma-

re parte culturile.

Porcii mistreţi, la fel ca şi 

urşii, s-au înmulţit necontro-

lat în ultimii ani şi cumulat 

cu tăierile masive de păduri, 

precum şi apropierea caselor 

şi blocurilor de păduri au adus 

animalele sălbatice mult mai 

aproape de oameni. La fi na-

lul săptămânii precedente, un 

cerb care a trăit în ultimiii ani 

printre oameni a fost găsit 

mort de locuitorii din Câmpu-

lung Molodovenesc. Exempla-

rul a fost împuşcat de un bra-

conier şi după mai multe zi-

le de chin avea să se stingă.

Animale sălbatice 
la marginea Clujului!



PUBLICITATE ELECTORALĂ

4 politica.monitorulcj.ro  marți, 22 octombrie 2019

Klaus Iohannis promovează educaţia, 
sănătatea şi bunăstarea economică
Klaus Iohannis şi-a lansat programul pentru alegerile prezidenţiale, intitulat „Împreună pentru România 
normală”. Documentul menţionează, printre priorităţi, creşterea calităţii educaţiei, îmbunătăţirirea serviciilor 
de sănătate, stoparea defrişărilor ilegale, dezvoltarea economică pe baze sănătoase.
România normală înseam-

nă România educată, cu 

un sistem de învăţământ 

echitabil şi de calitate, 

centrat pe câteva princi-

pii. Printre aceste princi-

pii se numără accesul fi e-

cărui copil la o educaţie 

de calitate, care să îi ofere 

premisele unei cariere de 

succes, diminuarea deca-

lajelor dintre urban şi 

rural, reducerea abando-

nului şcolar.

Toate spaţiile educaţionale 

trebuie să reprezinte medii si-

gure pentru elevi şi profesori. 

Pentru aceasta, este necesară 

alocarea de fonduri pentru 

atingerea standardelor igieni-

co-sanitare şi de siguranţă la 

incendiu. Programul menţio-

nează şi alocarea de resurse 

sufi ciente pentru educaţie, a-

tât pentru şcoli, cât şi pentru 

salariile cadrelor didactice.

O Românie normală este 

o ţară în care se construiesc 

spitale, în care sistemul sani-

tar este centrat pe asigurarea 

accesului tuturor cetăţenilor 

la servicii medicale de calita-

te. Concret, se impun: conso-

lidarea medicinei primare şi 

ambulatorii, asigurarea sus-

tenabilităţii sistemului de me-

dicină de urgenţă, oprirea exo-

dului medicilor, prevenţia şi 

educaţia pentru sănătate, creş-

terea fi nanţării şi controlul 

cheltuirii banului public.

Integrarea socio-economi-

că a persoanelor din comuni-

tăţile marginalizate este o pri-

oritate esenţială. Se impune 

adoptarea cât mai rapidă a 

unor măsuri efi ciente de re-

vitalizare a comunităţilor de-

favorizate din mediul urban 

şi rural prin integrarea func-

ţională a serviciilor medica-

le, sociale şi educaţionale.

România normală înseam-

nă investiţii în creşe şi grădi-

niţe cu program prelungit, în 

sisteme de tip after school, în 

centre de plasare şi reconver-

sie a forţei de muncă, precum 

şi în măsuri de promovare a 

„îmbătrânirii active”, astfel 

încât trendul demografi c ne-

gativ să se atenueze, iar ris-

cul de sărăcie să se diminue-

ze semnifi cativ.

Stoparea defrişărilor ilegale

În România normală, pro-

tejarea mediului înconjurător 

este obligatorie. Defrişările 

ilegale constituie o reală pro-

blemă, iar stoparea acestora 

trebuie să reprezinte o prio-

ritate în direcţia protecţiei pă-

durilor. Acţiunile de împădu-

rire şi regenerare trebuie să 

continue într-un ritm alert 

pentru a diminua, astfel, din 

efectele negative ale defrişă-

rilor. În ceea ce priveşte pă-

durile virgine, este importan-

tă fi nalizarea, cât mai rapidă, 

a procesului de identifi care şi 

cartare, astfel încât starea aces-

tora să nu fi e periclitată.

România normală înseam-

nă stabilitate economică şi 

creştere sănătoasă pe termen 

lung. Concret, asta înseamnă 

proiecte de buget fezabile, nu 

bazate pe cifre false cum le-a 

făcut PSD. Programul vizea-

ză şi efi cientizarea ANAF în 

colectarea veniturilor, prin in-

formatizare şi digitalizare, dar 

şi prin eliminarea politizării 

care a afectat funcţionarea in-

stituţiei în ultimii ani. Preşe-

dintele doreşte şi recuperarea 

prejudiciilor din diferite for-

me de evaziune fi scală sau 

corupţie, consolidarea secto-

rului privat.

Industria auto este vârful 

de lance al al competitivităţii 

industriale şi trebuie sprijini-

tă prin măsuri ferme de dez-

voltare a infrastructurii rutie-

re şi feroviare, precum şi prin 

interconectarea învăţământu-

lui superior, a cercetării-dez-

voltării cu sectorul auto şi 

IT&C. Infrastructura de trans-

port rutier este principala pro-

vocare, dar trebuie dezvolta-

tă şi infrastructura feroviară, 

maritimă sau aeriană.

Sectorul IT&C trebuie să 

devină un vârf de lance în mo-

difi carea structurală, tehnolo-

gică şi inovativă la scara între-

gii noastre economii, precum 

şi în sfera sectorului public.

În agricultură, producăto-

rii mici şi mijlocii trebuie sus-

ţinuţi pentru a asigura nevo-

ile pieţelor locale, iar marii 

fermieri trebuie sprijiniţi pen-

tru a rămâne conectaţi la pie-

ţele naţionale şi regionale.
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OPINIE

Pe cine (mai) reprezintă parlamentarii
de Viorel Nistor

Niciun sistem politic nu este perfect (știm as-
ta), democraţia s-a dovedit cel mai puţin im-
perfect dintre toate („cel mai rău dintre regi-
muri, cu excepţia tuturor celorlalte”, cum zi-
cea W. Churchill), iar democraţia reprezenta-
tivă dă mari rateuri, mai ales în perioade de 
criză. Exemplele pot fi  luate aproape de ori-
unde, din istorie și geografi e.
E imposibil acum să nu-ţi atragă atenţia 
ce se întâmplă în Marea Britanie (cu 
Brexit-ul) și nu doar de ieri de azi, ci de 
peste trei ani. E atâta şovăială, târguială 
şi amânare, atâta confuzie, lipsă de 
transparenţă şi determinare, atâta ipocri-
zie, disimulare şi dramatism, încât a-i zi-
ce, dacă n-ar fi  vorba despre viaţa a peste 
șaizeci de milioane de oameni, că e o pie-
să de Shakespeare în patria perfi dului 
Albion. Nu reluăm toată povestea, dar 
unde mai regăsim reprezentate interesele 
britanicilor într-un Parlament care se as-
cunde și fuge în continuu (de o decizie fi -
nală), și un guvern, care pare a lucra du-
pă mofturile și agenda personală ale pre-
mierului Boris Jonhson?
Alunecarea e prea evidentă, prea lipsită de 
noimă și prea periculoasă, chiar pentru po-
porul de la temelia democraţiei moderne. 
Căci, dacă la început vorbeam despre crize 
de identitate/autoritate (a conservatorilor, 
a lui David Cameron), despre insularismul 
englezilor în UE sau despre pericolul imi-
granţilor, dacă apoi vorbeam despre dau-
ne economice, acorduri, „no deal” sau 
„blackout”, acum am ajuns să vorbim des-
pre lupta (hârjoana) pentru putere a doi ri-
vali (David Cameron –iniţiatorul Brexit-ului 
și Boris Johnson – executorul acestuia), ca-
re încă din adolescenţă își împărţeau pos-
tul de prim-ministru. O „joacă” de-a pute-
rea din care n-a câștigat nimeni, dar din 
care ar putea pierde sute de milioane, 
spectatori inocenţi, înmărmuriţi, neputin-
cioși, la un spectacol politic prelungit de 
proastă calitate.
Dovada hybrisului, a dezordinii sociale și 
a neorânduielii politice sunt manifestările 

personale stranii, derapajele instituţiona-
le suspecte și mitingurile de protest gi-
gantice (de milioane de oameni). De pil-
dă, premierul Boris Johnson trimite UE nu 
o scrisoare (de amânare a Brexit-ului), ci 
trei, una nesemnată. Un nou referendum, 
deși este cerut în societate, a devenit 
doar temă de speculaţie pentru parla-
mentari. Așa cum mărturisesc reprezen-
tanţii de presă străini, e o atmosferă „de 
v-aţi ascunselea”, foarte greu de înţeles 
pentru britanici înseși, pentru jurnaliști 
acreditaţi la Londra și pentru cei afl aţi la 
distanţă. Politica la Londra e foarte de-
parte de oameni și de interesele lor. 
Escaladarea politicianismului (în dauna 
reprezentativităţii) poate deveni ucigașă.
Am ales acest exemplu cu gândul că voi 
vorbi, până la urmă, despre politica noastră 
românească și despre problemele ei „insol-
vabile”. Nu e un alibi sau un mod de-a găsi 
explicaţii pentru prostiile și nechibzuinţele 
de la noi. Nu e nicio scuză pentru amatoris-
mul politic pe care-l vedem în aceste zile. E 
doar o parte dintr-un întreg ce refl ectă un 
tip de neînţelegere între conducători și con-
duși și care sfârșește de obicei prost, cu sa-
crifi cii, suferinţă, pierderi, ... războaie.
Pe cine (mai) reprezintă parlamentarii 
e (cel puţin) la fel de legitimă întreba-
rea pentru România. Iar dacă o majori-
tate reușește să răstoarne un guvern 
prin moţiune de cenzură, aceeași majo-
ritate nu mai e valabilă pentru instala-
rea unui alt guvern? Pe cine reprezintă 
ea? Întrebarea rămâne valabilă și e cea 
mai importantă dintre toate, căci dis-
tanţa dintre cei care aleg și aleșii che-
maţi să ia decizii în numele lor este 
imensă și crește în continuare.
Bunăoară, vreme de doi ani și jumătate, 
un întreg Parlament a votat legi (cele ale 
justiţiei) care erau folositoare (aparent şi 
efectiv) unui singur om (Liviu Dragnea, 
liderul partidului majoritar), salvării 
acestuia de închisoare. În subsidiar, era 
favorizată clica politică aliată și toţi infrac-
torii reali sau potenţiali din ţară. Era atât 
de evident încât, într-o ţară normală cu o 

justiţie pe măsură, aceste fapte ar fi  tre-
buit cercetate penal.
Înafară de asta, pe cine (mai) reprezintă 
PSD-ul? Pe cei săraci, muncitorii, angaja-
ţii, pensionarii, intelectualii, pe cei „de 
stânga“? Sau își reprezintă propriile inte-
rese personale (ale baronilor locali), inte-
rese fi nanciare și de partid? Ar putea spu-
ne cineva pe cine a reprezentat vreodată 
un parlamentar ALDE, care e profi lul civic 
al alegătorului lui?
Cei din opoziţie ar părea favorizaţi, doar fi -
indcă ei trăiesc (încă) din vorbe. Dar trebu-
ie să se gândească serios în numele cui 
vorbesc, cine sunt votanţii lor, care sunt 
dorinţele și așteptările acestora. PNL pare 
că vrea să-și asume guvernarea, dar nu 
știm în numele cui negociază și dacă mo-
delul de inspiraţie nu este cel pesedist. 
Valabil și pentru celelalte partide mai mici.
Chestiunea zilei este pe cine reprezintă 
USR (ca partid nou) sau cum își reprezintă 
el alegătorii. Cerinţa minimală este să 
susţină (la modul real) un guvern care să 
scoată de la putere PSD, partid care nu 
mai are susţinere populară, aşa cum au 
arătat europarlamentarele. Asta e dorin-
ţa majoritară a românilor. Contează pen-
tru cineva? Dar iată cum calcule politicia-
niste, egocentrismul, lipsa de experienţă, 
de curaj și de încredere, lipsa de viziune 
funcţionează ca o frână. USR nu trebuie 
(neapărat, orbește) să intre la guvernare, 
să preia ministere etc., trebuie doar să 
susţină, fără atâtea condiţii, un guvern al 
opoziţiei. Ei nu trebuie să „valideze“ PNL, 
ci dorinţa majorităţii de a îndepărta de la 
putere un guvern incompetent şi nociv 
pentru interesele tuturor.
Dacă și „partidul cel nou” sfi dează repre-
zentativitatea, unde mai e speranţa?

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

Preşedintele PNL, Ludovic 

Orban, a declarat luni, 

după şedinţa conducerii 

PNL, că votul pentru noul 

Guvern ar putea fi  dat la 

începutul săptămânii vii-

toare. Orban a făcut un 

apel la reprezentanţii par-

tidelor care au votat moţiu-

nea de cenzură, să voteze 

şi învestirea Guvernului 

pentru că altfel rămâne 

PSD la putere.

„Orice formaţiune politică 

nu votează învestirea, menţi-

ne PSD la putere şi pe Viori-

ca Dăncilă la Palatul Victoria. 

Mă îndoiesc că partenerii noş-

tri care au votat demiterea Gu-

vernului Dăncilă, să perpetu-

eze menţinerea Vioricăi Dăn-

cilă la Palatul Victoria.”

De asemenea, preşedintele 

PNL a vorbit despre priorităţi-

le noului Guvern şi despre ne-

cesitatea ca un cabinet legitim 

să adopte o serie de măsuri, în 

condiţiile în care Guvernul in-

terimar ar fi  angajat cheltuieli 

publice fără acoperire.

„Am încredere că toţi par-

tenerii care au fost alături de 

noi în dărâmarea Guvernului 

Dăncilă gândesc la fel ca noi. 

Guvernul Dăncilă, demis prin 

moţiune trebuie alungat cât mai 

repede de la Palatul Victoria şi 

de la butoanele puterii. Nu exis-

tă decât o singură soluţie. A-

ceastă soluţie este învestirea 

guvernului pe care îl vom pre-

zenta Parlamentului. De la mo-

ţiunea de cenzură şi până as-

tăzi rămăşiţele Guvernului Dăn-

cilă au făcut numai nenorociri. 

Au declanşat concursuri pen-

tru a-şi fi xa clientala politică, 

au angajat cheltuieli publice fă-

ră a avea resurse, forţează sem-

narea de contracte ilegale, re-

alizează tot felul de proceduri 

prin care angajează cheltuilei. 

Neînvestirea unui guvern legi-

tim împiedică realizarea unor 

măsuri necesare: rectifi carea 

bugetară, pregătirea proiectu-

lui de lege a bgetului de stat 

pentru anul 2020. Este necesa-

ră pregătirea României pentru 

iarnă, atât în zona energiei cât 

şi a transporturilor, este nece-

sară numirea unui comisar eu-

ropean care să facă cinste Ro-

mâniei. A nu vota investirea 

înseamnă împiedicarea acestor 

decizii şi consecinţe asupra mi-

lioane de români”, a declarat 

Ludovic Orban.

Ludovic Orban i-a atacat 

pe cei din USR care au con-

diţionat votul pentru învesti-

rea Guvernului de adoptarea 

iniţiativei “Fără penali”, a le-

gii privind alegerea primari-

lor în două tururi şi desfi in-

ţarea Secţiei Speciale.

Când ar putea fi dat 
votul pentru Guvern
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Cluj-Napoca va fi  primul 

oraş din România care va 

avea în circulaţie un auto-

buz autonom, fără şofer, 

în cadrul unui proiect 

pilot derulat de primărie 

în colaborare cu 

Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca (UTCN).

Primarul oraşului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, a declarat, 

luni, că autobuzul autonom 

va deservi zona centrală, fi -

ind un model preluat din al-

te oraşe europene.

„Am declanşat un proiect 

pilot la Cluj care înseamnă con-

fi rmarea brandului de oraş al 

inovării, inteligenţei artifi ciale, 

al dezvoltării, cercetării şi 

IT-ului, referitor la punerea în 

circulaţie, cu titlu experimen-

tal, a unui autobuz autonom, 

fără şofer, după modelul care 

există în marile oraşe europe-

ne. Acest autobuz va deservi 

ca arie de circulaţie zona cen-

trală, pentru a arăta că acest 

oraş susţine dimensiunea mo-

dernă, susţine inovarea şi inte-

ligenţa artifi cială, pe care nu o 

vom putea evita. Va un mijloc 

de mobilitate a viitorului acest 

transport autonom şi sper ca 

anul viitor să îl vedem pe stră-

zile Clujului”, a spus Boc.

Proiectul pilot al autobu-

zului autonom este derulat în 

colaborare cu UTCN.

„Cluj-Napoca îşi doreşte să 

dea, încă o dată, tonul în Ro-

mânia în ceea ce priveşte trans-

portul public, după ce a fost 

primul oraş care a introdus în 

circulaţie autobuzele electri-

ce. Ne propunem ca întreaga 

fl otă de transport în comun a 

Clujului să devină în următo-

rii ani una ecologică, nepolu-

antă”, a subliniat Emil Boc.

Autobuze autonome, cu o 

capacitate de maximum 12 pa-

sageri, au fost introduse în ora-

şe precum Paris sau Viena.

Ce spune primarul Emil Boc 
despre autobuzele fără şofer

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

An de an, tot mai mulţi stu-

denţi străini aleg să urmeze 

studiile la Cluj-Napoca. Zi de 

zi, zeci de studenţi extraco-

munitari din toate colţurile 

lumii se trezesc cu noaptea 

în cap, toţi cu acelaşi scop: 

să-şi depună dosarul pentru 

prelungirea permisului de 

şedere la Serviciul pentru 

Imigrări al judeţului Cluj. 

Unii reuşesc, însă cei mai mul-

ţi sunt nevoiţi să se întoarcă a 

doua zi. Apoi a treia, a patra, a 

cincea şi tot aşa, până când, în 

sfârşit, reuşesc să depună acte-

le pentru a putea continua liniş-

tiţi studiile la Cluj-Napoca. Pro-

gramul mult prea scurt de lucru 

cu publicul – doar două ore, re-

spectiv numărul mult prea ma-

re de solicitanţi – mai ales în a-

ceastă perioadă – sunt ingredi-

entele unor momente supărătoa-

re pentru oaspeţii noştri.

Pentru a-şi exprima nemul-

ţumirea, Sofi a, o studentă din 

Republica Moldova a apelat la 

redacţia Monitorul de Cluj. Pe lân-

gă studii, tânăra basarabeancă 

este angajată part-time la o fi r-

mă – aşa cum o fac mulţi din-

tre studenţii care vin de peste 

Prut. Se gândeşte cu groază la 

fi ecare început de an universi-

tar, afi rmând că, în condiţiile in-

tervalului mult prea mic de de-

punere a dosarelor, devine o 

„misiune aproape imposibilă” 

să nu depăşească termenul pâ-

nă expiră permisul de şedere. 

Există riscul să primeşti inter-

dicţie în ţară sau să plăteşti 

amendă, cum se şi întâmplă în 

multe cazuri, afi rmă Sofi a.

„Sunt două ore, un funcţio-

nar public cu un coleg de-al lui 

ies la ţigară la fi ecare 10 minu-

te şi nu preiau nici măcar jumă-

tate din oamenii care stau la 

rând. Mai sunt şi persoane ca-

re intră fără să aştepte la rând, 

ei zic că au programat online. 

Am încercat să mă programez 

online, pe site-ul lor, şi nu este 

posibil. Am ataşat toate docu-

mentele, am salvat, dar nu am 

primit niciun răspuns, o progra-

mare. E doar o formalitate, nu 

este funcţional, au încercat şi 

alţi colegi!”, a declarat Sofi a, 

pentru Monitorul de Cluj.

Programul 10:00 – 12:00 
este de fapt... 07:00 – 12:00!

Tânăra spune că singura şan-

să să-ţi depui dosarul este să 

mergi acolo dis-de-dimineaţă, la 

ora 07:00, să iei un bon de ordi-

ne la ghişeu – numărul să fi e cât 

mai aproae de 1 –, apoi să aş-

tepţi până la 10:00, când se des-

chide programul de depunere a 

dosarelor. La rândul ei, Sofi a a 

fost nevoită să se învoiască de 

mai multe ori de la muncă, să 

aştepte mai multe ore în picioa-

re, în fi ecare zi. „Este o proble-

mă de gestiune”, afi rmă basara-

beanca, mai ales că pe site-ul In-

spectoratului General pentru Imi-

grări nu fi gurează o listă concre-

tă cu actele necesare pentru do-

sar. După ce, într-un fi nal, au 

ajuns cu dosarul pe masă, mul-

ţi sunt întorşi din drum şi rugaţi 

să reia calvarul din pricina unui 

singur act care lipseşte.

„Anual este aceeaşi proble-

mă, o lipsă de organizare, de 

personal. Nici personalul acela 

nu dă dovadă de bună organi-

zare, să preia cât mai multă lu-

me. În perioada asta încărcată 

să mai aducă funcţionari. Câţi 

studenţi vin cu Erasmus? Sunt 

tot felul de grupuri de lucrători, 

vietnamezi, intră, neglijând to-

tal oamenii de la coadă. Ziua e-

ra pierdută, erau mulţi, au in-

trat toţi şi nu înţelegeam de ce”, 

se plânge Sofi a, care, spre deo-

sebire de mulţi cetăţeni din Re-

publica Moldova, nu are şi ce-

tăţenie română.

Tânăra basarabeancă măr-

turiseşte că a discutat cu mai 

mulţi studenţi străini, încercând 

să pornească o petiţie. „Singu-

ra soluţie a rămas să apelez la 

presă, oamenii au această pro-

blemă, mai ales în ultimii ani, 

de când s-a dezvoltat Clujul”, 

afi rmă Sofi a. Ea spune că îl în-

ţelege pe funcţionarul public, 

care nu are capacitatea nece-

sară şi îi este practic imposibil 

să preia toate dosarele, însă nu 

pricepe de ce nu se mobilizea-

ză Serviciul pentru Imigrări 

pentru o mai bună efi cienţă sau 

măcar să prelungească progra-

mul cu publicul.

„Am încercat să batem la 

uşă, dacă mai are sens să stăm, 

ni s-a răspuns «închideţi uşa, 

domnişoară, aşteptaţi-vă rân-

dul!». Dacă îmi venea rândul, 

spuneau «gata, nu mai putem 

prelua dosarele, urmează altă 

etapă». Nu este un atac la per-

soană, nu dau vina pe nimeni, 

dar este o situaţie neplăcută, 

într-un oraş atât de dezvoltat 

cum este Cluj-Napoca, nu ar 

trebui să existe aşa ceva!”, con-

chide Sofi a, care ne-a sugerat 

să luăm o „mostră” şi de la fa-

ţa locului. Zis şi făcut.

Un singur document lipsă – 
coşmarul studenţilor străini

Reporterul Monitorul de Cluj 

a mers la sediul Serviciului pen-

tru Imigrări al judeţului Cluj, iar 

realitatea din teren este precum 

cea descrisă de Sofi a. Studenţi, 

tineri din toată lumea, aştep-

tând cuminţi la coadă, poate-poa-

te vor avea norocul să ajungă 

la rând. Valentina, o studentă 

din Ucraina, s-a confruntat pen-

tru întâia oară cu situaţia neplă-

cută, de care auzise multe în 

prealabil de la prietenele ei.

„Am venit pentru prima oa-

ră, am vrut să întreb despre do-

cumentele necesare. Am venit 

să văd câtă lume este, auzisem 

că sunt multe persoane care aş-

teaptă la rând. Observ că lumea 

stă la coadă de la 07:00, nu re-

uşim să depunem dosarul. Pri-

etena mea va veni şi mâine, sunt 

prea mulţi oameni care aşteap-

tă, două ore nu sunt sufi cien-

te”, a declarat Valentina, com-

pletată de o amică.

„Dacă vin la 07:00, poate-poa-

te voi intra, dacă nu, în altă zi. 

Poţi să vii aici, dar noi nu avem 

lista cu actele necesare. Venim, 

aşteptăm, iar dacă nu avem un 

singur document, suntem tri-

mişi înapoi. Unul dintre priete-

nii mei a revenit de cinci ori 

anul trecut, mereu se schimbă 

ceva”, a punctat o altă tânără 

din Ucraina. Dahlia, o doctoran-

dă din Irak, este nevoită să re-

vină la fi ecare jumătate de an 

pentru a-şi actualiza dosarul, 

lucru la care se gândeşte de fi -

ecare dată cu groază.

Reporterul Monitorul de Cluj 

prezent la Serviciul pentru Imi-

grări a încercat să obţină o pă-

rere şi de la reprezentanţii in-

stituţiei. Un funcţionar public 

i-a cerut cartea de identitate şi 

legitimaţia de presă, mergând 

apoi la un alt coleg. Revenind, 

acesta i-a spus reporterului că 

„nu poate oferi informaţiile ne-

cesare”, rugându-l politicos să 

depună o cerere în baza Legii 

544/2001 privind accesul la in-

formaţiile de interes public. „Nu 

pentru că nu ar vrea” să ofere 

informaţii, ci pentru că acestea 

sunt „informaţii ce ţin de niş-

te statistici” şi „nu ar vrea să 

ofere informaţii greşite”.

Studenţii străini şi bătaia 
de joc de la Imigrări Cluj
Odată cu valul tot mai mare de tineri de peste hotare, 
funcţionarii Serviciului pentru Imigrări par să piardă controlul 
și nu mai fac faţă numărului mare de dosare

STUDENȚI STRĂINI

15.000 
În prezent, pe teritoriul României se afl ă peste 
15.000 de studenţi, cetăţeni străini, cei mai mulţi 
din Moldova, Israel, Tunisia şi Maroc. Majoritatea 
au optat să urmeze studiile în centrele universitare 
din Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Constanţa.
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Copiii de grădiniţă 

şi din învăţământul pri-

mar vor intra peste o săp-

tămână în prima vacanţă 

din acest an şcolar.

Cei mici vor avea vacanţă de 

sâmbătă, 26 octombrie, până 

duminică, 3 noiembrie, după o 

lună şi jumătate de cursuri. Şcoa-

la a început pe 9 septembrie, iar 

structura anului şcolar 2019-2020 

prevede că vacanţa de iarnă – 

care este şi vacanţă intersemes-

trială – începe în data de 21 de-

cembrie 2019 şi se încheie pe 

12 ianuarie 2020.

Singurii care vor intra în 

vacanţă pe 26 octombrie sunt 

copiii de grădiniţă şi elevii din 

clasele pregătitoare – a IV-a. 

Elevii de gimnaziu şi liceenii 

continuă orele până pe 21 de-

cembrie, când începe vacan-

ţa de iarnă.

Anul şcolar 2019-2020 are 

35 de săptămâni de cursuri, 

faţă de 34 anul trecut, iar cur-

surile elevilor au început pe 9 

septembrie 2019. Vacanţa de 

iarnă va avea loc în perioada 

21 decembrie 2019-12 ianua-

rie 2020, urmând ca elevii să 

meargă din nou la ore la înce-

putul semestrului doi, în data 

de 13 ianuarie 2020.

Vacanţa de primăvară va 

dura din 4 aprilie 2020 până 

în 21 aprilie 2020, urmând ca 

elevii să se întoarcă la cursuri 

în data de 22 aprilie 2020. Va-

canţa de vară va începe în da-

ta de 13 iunie.

Tezele se susţin cu cel pu-

ţin 3 săptămâni înainte de fi -

nalizarea semestrului.

Programul Şcoala altfel se 

va desfăşura în perioada 7 oc-

tombrie 2019 – 29 mai 2020, 

pe o perioadă de 5 zile con-

secutive lucrătoare, la decizia 

şcolii. Unităţile de învăţământ 

şi inspectoratele şcolare vor 

marca “prin manifestări spe-

cifi ce” ziua de 5 octombrie – 

Ziua internaţională a educa-

ţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua 

învăţătorului.

Recuperarea cursurilor nu 

se poate realiza în perioada 

vacanţelor, prevede ordinul 

de ministru care aprobă struc-

tura anului şcolar, pentru ca-

zurile în care cursurile sunt 

suspendate din cauza unor 

calamităţi naturale, intempe-

rii, epidemii sau alte situaţii 

excepţionale.

Prima vacanţă pentru grădiniţă 
şi clasele primare începe sâmbătă

Luminiţa Rusu, o scriitoa-

re din Cluj, şi-a exprimat 

public nemulţumirea în 

legătură cu o opinie care 

se tot vehiculează, aceea 

că generaţiile actuale de 

elevi nu învaţă sufi cient, 

că nu îşi folosesc capul.

Revolta a venit, după ce 

a realizat că fetiţa ei, care 

acum este în clasa a VIII-a 

şi se pregăteşte pentru Eva-

luarea Naţională, are prea 

puţin timp să fi e copil prin-

tre teme şi meditaţii.

„Mă întreabă Facebook la 

ce mă gândesc... Am un co-

pil în clasa a VIII-a. Două zi-

le pe săptămână face medi-

taţii la matematică si româ-

nă, în weekend face teste la 

cele două materii să ne pre-

gătim pentru Evaluarea Na-

tională, fi indcă, nu-i aşa, nu 

poţi lua o notă bună la exa-

men fără pregătire suplimen-

tară? O zi pe săptămână mer-

ge la desen, e singura ei ac-

tivitate extraşcolară care îi fa-

ce plăcere, nu a vrut să re-

nunţe la ea fi indcă e în cla-

sa a VIII-a. În două după me-

se iese afară două ore... va 

trebui să renunţe, clar. Iar eu 

deschid Facebook şi văd o 

postare cum că generaţia lor 

ar trebui să-şi folosească mai 

mult capul. Cam cât de mult? 

Până la epuizare, depresie 

sau ce mai apare de la sur-

menaj? Întreb aşa, pentru cei 

care probabil aveţi copii sau 

nepoţi în şcoală, chiar vi se 

pare că nu învaţă sufi cient? 

Oare voi când eraţi copii cât 

timp alocaţi învăţatului, vă 

amintiti dacă exista si un timp 

de joacă sau dacă în timpul 

săptămânii mai aveaţi si ore 

în care să ieşiţi afară? Vă rog, 

gândiţi-vă un pic înainte de a 

eticheta o generaţie întreagă 

dacă acum douăzeci, treizeci 

sau cât de mulţi ani au trecut 

de când eraţi voi în şcoală toţi 

erau premianţi si toate după 

mesele le petreceaţi la medi-

taţii sau cu o carte în mână! 

Întreb, doar nu pot eu să 

schimb sistemul...”, a scris 

Luminiţa Rusu.

Scriitoare din Cluj: „Chiar vi se pare 
că nu învaţă copiii suficient?”

Ministerul Sănătăţii 

şi Ministerul Educaţiei 

nu pot rezolva problema 

rezidenţiatului în contex-

tul actual, a declarat luni 

ministrul interimar al 

Sănătăţii, Sorina Pintea.

„Ne somează public să re-

zolvăm problema cu reziden-

ţiatul (Coaliţia Organizaţiilor 

Pacienţilor cu Afecţiuni Croni-

ce – n.r.). Ministerul Sănătăţii 

şi Ministerul Educaţiei nu pot 

rezolva această problemă. Pre-

şedintele ar fi  putut numi un 

ministru interimar la Educa-

ţie”, a susţinut Pintea, într-o 

dezbatere publică la sediul MS.

Potrivit acesteia, problema 

rezidenţiatului nu poate fi  re-

zolvată de cele două ministe-

re în contextual actual în ca-

re MEN nu are un ministru, 

decât „încălcând legea”.

Coaliţia Organizaţiilor Paci-

enţilor cu Afecţiuni Cronice din 

România a solicitat Ministeru-

lui Sănătăţii şi Ministerului 

Educaţiei Naţionale să „clari-

fi ce” situaţia examenului de 

rezidenţiat şi să îl organizeze 

în acest an, nu anul viitor. 

„Considerăm că avem nevoie 

de stabilitate şi de responsa-

bilitatea decidenţilor pentru a 

nu afecta sistemul de sănăta-

te afectat de lipsa personalu-

lui medical plecat în număr 

mare în alte ţări ale Uniunii Eu-

ropene, unde îşi pot dezvolta 

cariera într-un mod serios şi 

predictibil”, precizează COPAC.

Aproximativ 200 de absol-

venţi ai Universităţii de Me-

dicină şi Farmacie (UMF) 

Cluj-Napoca au protestat, săp-

tămâna trecută, faţă de amâ-

narea examenului de reziden-

ţiat şi cer stabilirea unei date 

clare pentru acesta.

Examenul de rezidenţiat 

de anul acesta s-a amânat 

pentru data de 8 decembrie, 

a anunţat, în urmă cu două 

săptămâni, ministrul Sănătă-

ţii, Sorina Pintea. Examenul 

ar fi  trebuit să aibă loc pe da-

ta de 17 noiembrie. Amâna-

rea a fost motivată prin fap-

tul că la Ministerul Educaţi-

ei nu a fost numit un minis-

tru sau un ministru interimar 

care să semneze actele nor-

mative necesare pentru orga-

nizarea concursului.

În acest an, la rezidenţi-

at vor fi  scoase la concurs 

4.710 locuri.

Ce se întâmplă 
cu rezidenţii?
Sorina Pintea: „Ministerul Sănătăţii şi Ministerul 
Educaţiei nu pot rezolva problema rezidenţiatului”

Aproximativ 200 de absolvenţi ai UMF Cluj-Napoca au protestat 
săptămâna trecută faţă de amânarea examenului de rezidenţiat
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În weekendul ce tocmai a 

trecut a avut loc fi nala a 

celei de-a XVIII-a ediţie a 

concursului internaţional de 

literatură Vox Napocensis.

Tinerii scriitori clujeni au 

demonstrat că sunt talentaţi, 

luând aproape toate premiile, 

la toate categoriile. La con-

curs au putut participa toţi ti-

nerii cu vârste cuprinse între 

16 şi 35 de ani. 

Festivalul Internaţional 

Literar Studenţesc „Vox Na-

pocensis”, desfăşurat în pe-

rioada 18-20 octombrie 

2019, la Păltiniş, a reunit 

cei mai talentaţi tineri şi 

studenţi care şi-au înscris 

creaţiile lor literare în cele 

patru secţiuni: poezie, pro-

ză, teatru şi manuscris. Aflat 

la cea de-a XVIII-a ediţie, 

sub semnul majoratului, 

evenimentul coordonat de 

Marutoiu Victor Constan-

tin, referent cultural al Ca-

sei de Cultură a Studenţi-

lor şi preşedinte al Cena-

clul Literar Vox Napocensis 

– Casa de Cultură a Studen-

ţilor Cluj-Napoca, continuă 

să sprijine, inspire şi pro-

moveze tinerii aspiranţi spre 

o carieră literară sau pur şi 

simplu pasionaţi de arta 

scrisului. Marele trofeu al 

acestei ediţii – Marele Pre-

miu ”Petru Poantă” – i-a 

fost acordat lui Andrei Dul-

lo, secţiunea Manuscris.

„Finala festivalului inter-

naţional Vox Napocensis a 

reuşit să aducă cele mai bu-

ne texte din toate ediţiile şi 

a concentrat o scriitură foar-

te bună, de o calitate deo-

sebită a conceptelor litera-

re. A fost un simulacru de 

frumos, bine şi inspiraţie, 

ce a subliniat cu adevărat 

atingerea unei vârste de ma-

jorat literar. A fost o bucu-

rie împărtăşită care a însu-

fleţit pe aceşti tineri cu ade-

vărat merituoşi, pe care, spe-

răm, să-i regăsim în decur-

sul istoriei literare româneşti 

viitoare”, a spus Victor Con-

stantin Măruţoiu.

Manuscrisele câştigătorilor 

vor fi  publicate.

Tineri scriitori clujeni, premiaţi la un concurs internaţional de literatură

Premiul „Aurel Turcuș” pentru manuscris: Dan Florea

Premiul special pentru manuscris: Bianca Tămaș

Premiul special al juriului: Iulian Coţofană

Premiul „Vox Napocensis”: Adriana Lăcătuș

Premiul „Mihail Sebastian” pentru teatru: Dan Florea

Premiul pentru poezie „Teohar Mihadaș”: Valeriu Nichitean

Premiul „Vasile Sav” pentru poezie: Larisa Florea

Premiul „Emil Isac” pentru poezie: Alex Neguran

Premiul „Valentin Tașcu” pentru poezie: Iulian Coţofană

Premiul „Bazil Gruia” pentru poezie: Alexandra Cheroiu

Premiul „Ioan Oarcăsu” pentru poezie: Raluca Vlaicu

Premiul „Ioan Sepelea” pentru poezie: Radu Cora

Premiul „Ioan Arcaș” pentru poezie: Monica Sfârlea

Premiul „Alexandru Vlad” pentru proză: Alex Neguran

Premiul „Mihai Dragolea” pentru proză: Raluca Vlaicu

Premiul „Florentina Florescu” pentru proză: Oana Vrânceanu

Premiul „Lucian Pop” pentru proză: Oana Stuparu

Menţiuni speciale: Monica Sfârlea 
și Alexandra Cheroiu

Premiile festivalului

O parte din câștigătorii concursului de literatură

Cheile Vălişoarei se afl ă 

la 90 de kilometri 

de Cluj-Napoca, iar zona 

are peisaje extraordinare, 

care îţi taie respiraţia.

Dacă vrei să ajungi la Alba 

Iulia, nu eşti grăbit şi nu vrei 

să mergi pe autostradă, poţi fa-

ce un mic ocol şi să te bucuri 

de priveliştea pe care o oferă 

Cheile Vălişoarei, care mai sunt 

numite Cheile Aiudului sau 

Cheile Poienii.

Arie protejată

Cheile Vălişoarei alcătuiesc 

o arie protejată de interes na-

ţional care sunt situate în estul 

Munţilor Trascău, în partea su-

dică a Depresiunii Râmetea. Al-

titudinea maximă este 779 de 

metri şi cea minimă 425 de me-

tri. Sunt situate în judeţul Al-

ba, în comuna Livezile.

Zona strict ocrotită inclu-

de întregul profi l transversal 

al cheii. Limita vestică urmă-

reşte partea superioară a ab-

ruptului calcaros (care înce-

pe în dreptul crucii de pe mar-

ginea şoselei); limita estică 

urmăreşte culmile domoale ce 

urcă spre capatul nordic şi su-

dic al cheilor până în Vârful 

Rachiş (779 m).

Zona tampon se extinde în 

vest până în Vârful Bogza Vă-

lişoarei (827 m), incluzând pa-

jiştile secundare pană la Pârâ-

ul Velii spre sud şi pădurile din 

clasa I de protecţie spre nord.

Limita estică se desfaşoa-

ră ca o fâşie continuă, cu lă-

ţimi variabile, cuprinse intre 

250 m în partea de nord-est 

şi 400-500 m la est şi sud-est 

de Vârful Rachiş.

În dreapta cheilor, urcând 

din spre Aiud, se afl ă stânca 

numită Cetate, unde în seco-

lul al XIII-lea documentele ates-

tă existenţa cetăţii Zedecheu, 

neidentifi cată în teren.

De vizitat în zonă
Rezervaţia constitue un im-

portant obiectiv turistic, aici se 

mai pot vizita şi ruinele cetăţii 

medievale a Trascăului, biseri-

ca mănăstirii din Măgina, satul 

Rimetea şi muzeul său etnogra-

fi c, rezervaţiile naturale Cheile 

Plaiului de lângă satul Izvoare-

le, Cheile Siloşului, Vânătările 

Ponorului, Huda lui Papară, Peş-

tera Poarta Zmeilor (Peştera de 

la Groşi) şi Piatra Secuiului (a 

cărei parte nordică mai e numi-

tă şi Colţii Trascăului).

Înălţimile Colţilor Trascău-

lui sunt propice pentru zborul 

cu parapanta. Ca zonă de de-

colare este recomandat plato-

ul din extremitatea nordică a 

masivului afl at la o altitudine 

de 1050 m. Platoul orientat sud 

vest este neted iar lungimea zo-

nei de decolare este de aproxi-

mativ 100 de m, sufi cient pen-

tru a permite docolarea. Aceas-

tă zonă este ideală pentru zbor 

datorită diferenţelor de nivel, 

zone de aterizare largi, zborul 

fi ind favorabil în zilele însori-

te. Se mai poate decola şi de la 

baza stâncii dacă condiţiile de 

zbor sunt favorabile practicân-

du-se un zbor ascendent.

Alte zone pentru zborul cu 

parapanta sunt versantul drept 

al Cheilor Vălişoarei (Dealul 

Bogza), cu aterizare în interi-

orul cheilor, sau Colţul Data 

cu posibilităţi în funcţie de 

condiţiile meteo.

Demn de vizitat în apropi-

ere este şi satul, unde peisajul 

arhitectural este unul deosebit.

Case zugrăvite în alb

Comuna Rimetea (sau To-

rockó) este o veritabilă minu-

ne afl ată în judeţul Alba, la gra-

niţa cu judeţul Cluj. Este poa-

te cel mai frumos sat din Tran-

silvania, atât din punct de ve-

dere al mediului înconjurător, 

cât şi al construcţiilor din sat. 

Este singurul sat din România 

distins cu premiul Europa Nos-

tra al Comisiei Europene pen-

tru conservarea patrimoniului 

cultural material. S-a întâmplat 

în 1999, ca urmare a eforturi-

lor de conservare depuse de lo-

calnici şi de ONG-urile din Un-

garia implicate în proiect.

Majoritatea caselor secuieşti 

din Torockó sunt frumos resta-

urate şi păstrează cu sfi nţenie 

stilul iniţial, toate fi ind zugră-

vite în alb. Satul se afl ată într-o 

vale (în depresiunea Trascău-

lui), la poalele munţii Trască-

ului. Aşadar, lângă sat se ridi-

că, aproape dramatic, Piatra Se-

cuiului – un perete stâncos foar-

te spectaculos, înalt de 1129 de 

metri. Istoria satului, mobila 

pictată manual în stilul Torockó, 

instrumentele de uz casnic, la 

fel şi costumele populare, dife-

rite lucrări realizate “handma-

de” pot fi  admirate atât în mu-

zeul din localitate, foarte fru-

mos amenajat în centrul satu-

lui, cât şi în cele mai multe din 

casele oamenilor.

Un colţ de rai aflat la doar o oră de Cluj
Cheile Vălişoarei este o escapadă potrivită pentru un weekend de neuitat

Cheile Vălișoarei sau Cheile Aiudului se afl ă în județul Alba, de-a lungul munților Apuseni și sunt considerate 
printre cele mai impresionante chei din bazinul Vă2ii Aiudului

În vecinătatea rezervaţiei naturale se afl ă câte-
va obiective de interes istoric, cultural și turistic:

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Livezile

Schitul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” 
din Livezile.

Cetatea Trascăului, monument istoric

Situl arheologic de la Livezile (așezare și necropo-
lă tumulară atribuite Epocii bronzului timpuriu).

Munţii Trascăului.

Aria naturală Cheile Plaiului.

Obiective de interes istoric, cultural și turistic



8 ECONOMIE monitorulcj.ro | marți, 22 octombrie 2019

PUBLICITATE

Românii ar putea îngheţa 

în case, la iarnă, pentru 

că nu vor fi  sufi ciente 

gaze pentru a alimenta 

toţi consumatorii. Până 

acum, Transgaz nu a 

semnat contractul pentru 

a cumpăra gaze ruseşti 

din Ucraina.

România şi Bulgaria sunt 

cele mai vulnerabile ţări eu-

ropene în ceea ce priveşte se-

curitatea energetică pe tim-

pul iernii. Este concluzia unui 

raport venit de la Asociaţia 

europeană a operatorilor de 

sisteme de gaze.

Principalul motiv este că 

România, şi mai exact Transgaz, 

care este transportatorul naţi-

onal de gaze, nu şi-a asigurat 

până acum importul de gaze 

ruseşti prin Ucraina. Discuţia 

este puţin mai complicată de-

oarece, pentru a face asta, es-

te nevoie ca Rusia şi Ucraina 

să bată palma pe un nou acord 

de tranzit înainte de fi nalul 

anului 2019.

Însă, este foarte probabil ca 

negocierile să nu se fi nalizeze 

la timp din cauza tensiunilor 

dintre cele două ţări. De altfel, 

chiar şi Autoritatea Naţională 

de Reglementare în Energie a 

atras atenţia în această vară, 

într-un document retras mai 

apoi de pe site, că la iarnă e po-

sibil să nu poată fi  alimentaţi 

toţi consumatorii de gaze din 

România, având în vedere că 

există „suspiciuni rezonabile" 

ca fl uxul de gaze din import 

prin Ucraina să fi e redus. Solu-

ţia ar fi  să cumpărăm din altă 

parte. Numai că importurile din 

Ungaria sunt aproape de capa-

citate maximă, în condiţiile în 

care doar în primele şase luni 

ale acestui an importurile au 

crescut cu peste 50 la sută.

Am ajuns astfel să cum-

părăm din exterior 20 la su-

tă din necesarul de consum 

după introducerea Ordonan-

ţei de Urgenţă 114, care i-a 

determinat pe producători 

să-şi reducă producţia pen-

tru a nu înregistra pierderi.

România a fost de două 

ori foarte aproape de un black-

out de energie. S-a întâmplat 

la începutul anului 2019 

atunci când Unitatea 1 de la 

centrala nucleară de la Cer-

navodă s-a oprit la începutul 

acestui an şi încă o dată în 

luna septembrie.

Românii ar putea îngheţa în case, la iarnă

Doar în municipiul 

Cluj-Napoca au fost fi naliza-

te 4.169 de locuinţe, iar în 

restul judeţului peste 3.000. 

Cele mai multe locuinţe noi 

au fost livrate, în afara 

municipiului, în Floreşti.

„Piaţa creşte susţinut din 

2014. În 2018 am atins pragul 

din 2009 de proprietăţi fi nali-

zate la nivel naţional, aproxi-

mativ 60.000. Semestrul I din 

2019 a arătat chiar mai bine 

ca prima jumătate din 2018”, 

a declarat Dorel Niţă, de la 

imobiliare.ro.

„Sunt toate premisele ca 

anul 2019 să fi e un an foarte 

bun în privinţa livrărilor de 

locuinţe”, a mai spus el.

Conform datelor Institutu-

lui Naţional de Statistică (INS), 

în 2018 au fost date în folo-

sinţă 59.725 de locuinţe, nu-

măr în creştere cu peste 6.400 

faţă de cel înregistrat în 2017.

Cele mai multe dintre aces-

tea au fost fi nalizate în Bucu-

reşti-Ilfov, mai exact 11.272, 

Nord-Vestul ţării urmând în-

deaproape această regiune. 

Astfel, au fost livrate în jude-

ţele Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsă-

ud, Maramureş, Satu Mare şi 

Sălaj 11.074 locuinţe.

Trendul ascendent s-a men-

ţinut în prima jumătate a lui 

2019, aşa cum arată datele 

statistice. Astfel, în intervalul 

ianuarie-iunie au fost fi nali-

zate cu mai bine de 4.000 de 

locuinţe în plus faţă de peri-

oada similară a lui 2018, de-

păşindu-se pragul de 27.000.

Şi de această dată, regiu-

nea Bucureşti-Ilfov a ocupat 

primul loc în clasamentul na-

ţional fi ind urmată de cea de 

Nord-Vest la o diferenţă de 

mai puţin de 800 de locuinţe.

33 de proiecte noi 
de vânzare la Cluj-Napoca

În intervalul iulie-septem-

brie 2019, în Cluj-Napoca exis-

tau 33 de proiecte noi la vân-

zare, cu peste 20 de unităţi, 

conform datelor centralizate 

de Analize Imobiliare. Cele 

mai multe dintre ele se afl au 

în diferite faze de construc-

ţie. Alte cinci proiecte erau 

anunţate, dar nedemarate, 

afl ându-se în faza de autori-

zare sau în aşteptarea certifi -

catului urbanistic.

În total, proiectele noi ar 

urma să aducă pe piaţa loca-

lă 1.100 unităţi, mai multe fa-

ţă de cele înregistrate în peri-

oada similară din 2018. Alte 

400 de apartamente la vânza-

re erau disponibile în proiec-

tele rezidenţiale din Floreşti.

Cluj-Napoca, un nou record 
în materie de locuinţe finalizate
Anul 2019 are toate premisele necesare pentru a stabili 
un nou record la numărul de locuinţe finalizate, nu doar în Cluj, 
ci şi la nivel național, spun analiştii imobiliari

În intervalul iulie-septembrie 2019, în Cluj-Napoca existau 33 de proiecte noi la vânzare
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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

În săptămânile care 

au dus la ordinul 

de intervenţie militară 

în Siria pentru a curăţa 

zona de kurzi, Erdogan 

şi-a scuns ambiţia. 

„Unele ţări au rachete 

nucleare. Dar Occidentul 

insistă că noi nu putem 

să avem. Asta, eu nu pot 

să accept”, a spus 

preşedintele Turciei 

la o şedinţă a partidului 

său, în luna septembrie.

Cu Turcia afl ată în confl ict 

deschis cu aliaţii din NATO, du-

pă ce a pariat şi a câţtigat in-

tervenţia în Siria fără să fi e pe-

depsită pentru asta, ameninţa-

rea lui Erdogan are un nou în-

ţeles. Dacă SUA nu au putut 

opri intervenţia împotriva kur-

zilor, cum ar putea să îl opreas-

că să construiască arme nucle-

are sau să urmeze calea Iranu-

lui în a-şi pregăti tehnologia 

pentru arme nucleare?

Prima ţară care ar 
încălca tratatul de 
neproliferare a armelor

Turcia ar putea deveni pri-

ma ţară membru al NATO ca-

re ar încălca Tratatul de nepro-

liferare a armelor nucleare, în-

armându-se cu arma supremă.

Turcia pregăteşte deja progra-

mul nuclear: îşi face depozite de 

uraniu şi reactoare, şi are legături 

misterioase cu cel mai faimos de-

aler de pe piaţa neagră – Abdul 

Qadeer Khan din Pakistan.

De asemenea, Turcia con-

struieşte primul mare reactor 

nuclear care să genereze elec-

tricitate, cu ajutorul Rusiei. Acest 

lucru ar putea genera îngrijo-

rări, deoarece Erdogan nu a spus 

cum va rezolva problema deşe-

urilor nucleare, care ar putea fi  

folosite la o armă nucleară.

Experţii susţin că va dura 

câţiva ani până când Turcia 

va fabrica arma nucleară, cu 

excepţia situaţiei în care Er-

dogan va cumpăra una.

Mai există un element în acest 

amestec atomic: prezenţa a apro-

ximativ 50 de rachete nucleare 

americane, amplasate într-un 

buncăr în baza militară de la In-

cirlik. SUA nu au recunoscut ni-

ciodată existenţa acestora pe te-

ritoriul Turciei, până săptămâna 

trecută, când Trump a declarat 

că rachetele nucleare de la Incir-

lik se afl ă în siguranţă.

Dar nu toată lumea este 

atât de încrezătoare, pentru 

că baza militară aparţine gu-

vernului turc. Dacă relaţia 

cu Turcia se deteriorează, ac-

cesul americanilor în bază 

nu este garantat.

Turcia, gazdă 
pentru armele nucleare 
americane

Turcia a fost gazdă pentru 

armele nucleare americane timp 

de peste 60 de ani. De-a lungul 

timpului, ofi cialii americani şi-au 

exprimat neliniştea legată de a-

ceste arme, care au un rol stra-

tegic inexistent împotriva Rusi-

ei, dar care au fost parte activă 

în strategia NATO de a ţine în 

şah jucătorii regionali, şi de a 

ţine Turcia departe de nevoia de 

avea o bombă nucleară proprie.

Când Erdogan a dejucat lo-

vitura de stat în iulie 2016, ad-

ministraţia Obama a pus la ca-

le în linişte un plan de criză pri-

vind extragerea rachetelor de la 

Incirlik. Dar acest lucru nu s-a 

concretizat niciodată, pe de o 

parte de teama că acest lucru 

ar duce la fi nalul alianţei dintre 

SUA şi Turcia, şi pe de altă par-

te pentru că Erdogan ar fi  avut 

o scuză să îşi construiască şi el 

arme nucleare.

Ceea ce pregăteşte de câţiva 

ani. „şi construiesc expertiză 

nucleară de înaltă calitate”, sus-

ţine Olli Heinonen, fost inspec-

tor şef al Agenţiei Internaţiona-

le pentru Energie Atomică.

Turcia are depozite de ura-

niu – materia primă obligato-

rie – şi în timp a manifestat un 

interes deosebit în a învăţa me-

todele prin care se purifi că ura-

niul şi prin care acesta se trans-

formă în plutoniu, cele două 

elemente necesare în fabrica-

rea unei bombe atomice.

Un ofi cial german din minis-

terul Apărării a scris într-un raport 

din 2015: Comunitatea de infor-

maţii occidentală este de părere 

că Turcia lucrează simultan la un 

sistem de arme nucleare şi la mij-

loacele de livrare a acestora.

Capacităţile Turciei de a îm-

bogăţi uraniul au fost evidenţi-

ate după anul 2000, când o an-

chetă internaţională a descope-

rit că ţara lui Erdogan este un 

hub industrial sub acoperire 

pentru piaţa neagră nucleară a 

trafi cantului Khan, unul dintre 

cei care au construit arsenalul 

Pakistanului. Omul de ştiinţă 

care operează în afara legii, a 

vândut echipament şi design că-

tre Iran, Libia şi Coreea de Nord.

Cele mai importante au fost 

centrifugele, maşinile care se 

rotesc la viteze supersonice 

pentru a purifi ca uraniul ca-

re poate să alimenteze, în func-

ţie de puritatea sa, reactoare 

sau bombe atomice.

Un raport despre reţeaua 

lui Khan, realizat de Institu-

tul pentru Studii Strategice, 

un think-tank de la Londra, 

companii turceşti au ajutat 

la operaţiunea secretă im-

portând materiale din Euro-

pa, construind componente 

pentru centrifuge şi livrân-

du-le apoi către clienţi.

Nu se ştie nici până acum 

dacă dealerul Khan a avut 

un alt client fi nal. Dr. Ruhle, 

fostul ofi cial al ministerului 

apărării german, a spus că 

surse din serviciile de infor-

maţii cred că Turcia ar deţi-

ne un număr considerabil de 

centrifuge de origine necu-

noscută. Ideea că Ankara ar 

fi  clientul fi nal nu este de 

neglijat, dar nu există nicio 

dovadă publică a existenţei 

acestor mașinării.

Erdogan își pregătește terenul 
pentru a construi bombe nucleare?
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vrea mai mult decât să controleze o mare bucată din Siria. 
Erdogan spune că vrea să aibă bomba nucleară, scrie cotidianul american.

Turcia ar putea deveni prima ţară membru al NATO care ar încălca Tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare, înarmându-se cu arma supremă.

Riscul ca Regatul Unit 

să părăsească Uniunea 

Europeană fără un acord 

la fi nalul lunii octombrie 

este încă real, a declarat 

luni ministrul britanic 

pentru Brexit, 

Stephen Barclay (foto), 

transmite Reuters.

„Riscul absenţei unui 

acord încă rămâne. Cei 27 

pot să nu fie de acord cu o 

amânare şi parlamentul nu 

a convenit până acum un 

acord, riscul rămâne perti-

nent şi este important să ne 

pregătim'', a spus Barclay 

într-o audiere din comisia 

pentru afaceri externe a par-

lamentului de la Londra.

De cealaltă parte, premi-

erul britanic Boris Johnson 

nu va permite parlamentu-

lui de la Londra să modifi ce 

acordul pentru Brexit, a aver-

tizat luni purtătorul său de 

cuvânt, citat de Reuters.

Camera Comunelor a de-

cis sâmbătă să amâne votul 

asupra acordului privind Brexi-

tul până când va fi  adoptată 

legislaţia prin care se va im-

plementa acest acord, dar pre-

mierul Boris Johnson a decla-

rat că nu va negocia cu UE 

nicio nouă amânare a ieşirii 

din blocul comunitar.

Votarea poate avea loc doar 

cu aprobarea preşedintelui Ca-

merei Comunelor, John Ber-

cow, care poate decide că pro-

cedura este neregulamentară, 

deoarece parlamentul a dez-

bătut deja o moţiune pentru 

aprobarea acordului.

„Publicul doreşte realiza-

rea Brexit-ului. Guvernul es-

te hotărât să obţină aproba-

rea noii înţelegeri excelente a 

premierului şi să ne scoată 

din UE pe 31 octombrie (...) 

Acordul cu UE tocmai a fost 

convenit, s-a terminat, s-a în-

cheiat", a insistat el, arătând 

că negocierile cu Bruxellesul 

au durat deja prea mult şi că 

Johnson a obţinut un acord 

foarte bun, iar acum se con-

centrează asupra aprobării 

acestuia de către parlament.

Legislativul britanic a 

adoptat prin această decizie 

un amendament depus de 

către deputatul independent 

(fost conservator) Oliver 

Letwin, amendamentul pri-

mind 322 de voturi pentru 

şi 306 împotrivă.

Presa britanică a relatat 

că Oliver Letwin a propus 

acest amendament ca un fel 

de plasă de siguranţă pen-

tru situaţia în care dezbate-

rea parlamentară privind le-

gea Brexitului nu se înche-

ie până pe 31 octombrie, ca 

să se evite astfel o situaţie 

care ar fi echivalentă cu un 

Brexit fără acord.

Conform interpretării pe 

care o dau unei legi adop-

tate anterior deputaţii bri-

tanici adversari ai Brexitu-

lui, cum ar fi liderul opozi-

ţiei laburiste Jeremy Corbyn, 

acest vot îl obligă pe premi-

erul conservator Boris John-

son să ceară în scris Uniu-

nii Europene amânarea 

Brexitului dincolo de data 

de 31 octombrie.

„Riscul unui Brexit fără acord este real”
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând 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. 
(10.16)

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 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
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—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
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Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
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„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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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-
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 casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 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

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

¤ 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.. (5.7)

¤ 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. (8.40)

¤ 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.

PIERDERI

¤ S.C. WATTECH SYSTEMS 
S.R.L., RO 18194678, 
J12/4266/2005, pierdut certifi -
cat constatator: sediu social și 
punct de lucru Henri Barbusse 
nr. 59-61 și certifi cat constatator 
punct de lucru str. Republicii nr. 
31/1. Se declară nule.

¤ BRAND INVEST SOLUTIONS 
S.R.L., C.U.I. 30239272, declar 
pierdut și nul certifi cat constata-
tor în baza Legii 359/2004 cu pri-
vire la punct de lucru.

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele POP ROMAN VLAD, stu-
dent la Facultatea de Instalaţii. Îl 
declar nul.

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

¤ Pierdut card de identitate, 
permis de conducerem carnet 
de student, legitimaţie de călă-
torii, legitimaţie bibliotecă pe 
numele DANILEŢ MIRUNA NICO-
LA. Le declar nule.

¤ Pierdut certifi cat profesional 
pentru conducători auto care 
efectuează transport rutier în 
regim de închiriere, seria CTPi 
nr. 0010551, emis în 
19.06.2019, pe numele VAS AR-
CADIE. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat privind absol-
virea cursului de infi rmier seria 
C.I. Nr. 0455, data eliberării 11 
ianuarie 2007, nr. înregistrare 
455 pe numele TĂMĂȘAN VIORI-
CA LIA. Îl declar nul.

¤ Pierdut ștampilă a societâţii 
T.H. BRICI S.R.L.-D, C.U.I. 
41554593, J12/3329/2019. O 
declar nulă.

¤ P.F.A. TINTESAN CORINA AMA-
LIA declare pierdute și nule

certifi catul de înregistrare al 
P.F.A. TINTESAN CORINA AMALIA, 
C.U.I. 38850068,

F12/282/13.02.2018 și certifi cat 
constatator din data de 
13.02.2018.

¤ Pierdut legitimaţie de student 
pentru reducere/gratuitate la 
transport pe numele MIN-
DROC-FILIMON DARIUS, Universi-
tatea Tehnica Cluj-Napoca. Îl de-
clar nul.

PLAN URBANISTIC ZONAL

S.C. JSD S.R.L. cu sediul în sat Feiurdeni, com. Chinteni, 
jud. CLUJ, anunță inițierea elaborării PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru obiectivul „P.U.Z. DE INTRARE ÎN INTRAVILAN 
- ZONĂ TURISTICĂ“, în sat Feiurdeni, com. Chinteni, jud. CLUJ.

Documentația poate fi  consultată la sediul Primăriei 
CHINTENI.
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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 ANGAJARE

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

ORGANIZEAZA CONCURSUL
pentru ocuparea unui post de inginer, perioada 

determinata, la Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa 
in cadrul biroului Plan de Management Bazinal

Concursul se va desfasura astfel :
-Proba scrisa: in data de 12 noiembrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 14 noiembrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii :

Conditiile specifi ce necesare pentru ocuparea postului 
contractual vacant temporar de executie de inginer sunt:

STUDII: superioare de lunga durata absolvite cu diploma 
de licenta cu specializarea stiinta mediului

APTITUDINI: cunostinte operare calculator (Word, Excel)
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 sediul Sistemului 
de Gospodarire al Apelor Bistrita-Nasaud din mun. Bistrita, 
str. Avram Iancu, nr. 9, jud. Bistrita-Nasaud pana la data 
de 29 octombrie 2019, ora 15:00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: 
cererea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, 
copia actului de identitate , copiile documentelor care atesta 
nivelul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, 
copie permis conducere categoria B, copie carnet de munca 
/adeverinta care sa ateste vechimea in munca, cazier judiciar 
in original, adeverinta medicala care atesta starea de 
sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior 
derularii concursului de catre medicul de familie al 
candidatului in original; Curriculum vitae.

 Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes Tisa tel. 0264433028 int. 112, persoana 
de contact Anca Bianca sau la tel.0264433028 int.144.

ANUNŢ DE ANGAJARE

1. U.M. 02216 Cluj-Napoca, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, muncitor califi cat IV 
(bucătar COR 512001), cu o vechime în specialitatea 
studiilor de minim 6 luni, astfel:

- 13.11.2019, ora 12.00 – proba practică;
- 19.11.2019, ora 10.00 – interviu.
- data limită de depunere a dosarelor – 05.11.2019, 

ora 15.30.

2. U.M. 02216 Cluj-Napoca, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, muncitor califi cat IV 
(ospătar COR 513102), cu o vechime în specialitatea studiilor 
de minim 6 luni, astfel:

- 13.11.2019, ora 12.00 – proba practică;
- 19.11.2019, ora 10.00 – interviu.
- data limită de depunere a dosarelor – 05.11.2019, 

ora 15.30.

Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 02216, strada G-ral Traian Moșoiu, nr. 
29, Cluj-Napoca, unde vor fi  afi șate și detaliile organizatorice 
necesare.

Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0264590563, 
int.524.

Număr fax: 0264450634

Persoana de contact Sîncrăian Lucian

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA AITON  în calitate de  titular anunță publicul 
interest asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea  obținerii avizului pentru 
Elaborare documentație pentru PUZ și documentație 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a 
obiectivului:”sistematizare rurală în vederea constituirii 
unei zone mixte (rezidențial, servicii de interes public,   
zone verzi) din comuna Aiton, sat Aiton, Str.Principală, 
fn. Jud. Cluj“. 

Prima versiune a planului poarte fi  consultată la  Primăria 
Comunei  AITON, sat Aiton, str. Morii nr. 419A, CP 407025, 
telefon: 0264-310400/310404, fax: 0264-310400. Web: 
www.primariaaiton.ro, în zilele de luni-vineri între orele 
9-14, din data de 22 octombrie 2019. 

Publicul interest poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, pînă la data de 10 noiembrie 2019, la  sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99 Bl.9B, cod 400609, 
tel.0264-410722,  fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro .

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 a ordinului 1798/2007, S.C. 
POLYBAG EUROPE S.R.L. începerea demersurilor în 
vederea obținerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul 
FABRICAREA ARTICOLELOR DE AMBALAJ DIN MATERIAL 
PLASTIC (fabricarea de pungi de polipropilenă termo-
sudate plate) din Municipiul DEJ, str. Bistriței, nr. 63, 
construcția C1, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, 
după următorul program: luni-joi între orele 13:00 – 
16:00 și vineri între orele 12:00 – 14:00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu oug 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și ord. 1798/2007, S.C. MARIA 
OIL BEZ S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „staţie 
distribuţie carburanţi şi spălătorie auto“, din localitatea 
Tritenii de Jos, sat Triteni Colonie, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-
joi:9,00-14,00; vineri:9,00-12,00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra intenţiei de elaborare a 
PUD - REABILITARE ŞI EXTINDERE SKATE-PARK ROZELOR, 
amplasat în judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Str. Plopilor 
fn. Parcul Rozelor. 

Publicul este invitat să transmită observații asupra 
documentației. Documentaţiile pot fi consultate pe site-
ul primăriei sau pe panoul de afișaj se pe Str Moţilor nr. 
3, etaj 1.

 Observațiile se pot transmite online - în perioada 
22.10.2019- 05.11.2019 (15 zile calendaristice) pe adresa 
strategiiurbane@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează 
la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

ACORD DE MEDIU

Comuna Mociu, cu sediul în comuna Mociu, str. 
Principală, nr. 26, județul Cluj anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Înfi inţare sistem de distribuţie 
gaze naturale în loc. Mociu, Ghirişu Român, Turmaşi, 
Boteni, jud. Cluj“ propus a fi  realizat în comuna Mociu, 
jud. Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99 și la sediul Montrepcom, str. Mureșului, 
nr. 8, loc. Târgu Mureș, jud. Mureș în zilele de luni-vineri 
între orele 9.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între 
orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00.
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„U” Cluj, locul II 
la Crosul Național
Ediţia 2019 a Campionatului 
Naţional de Cros pentru seni-
ori, tineret și juniori a avut 
loc în Staţiunea Băile Felix 
(judeţul Bihor).
Competiţia a fost organizată de 
către Federaţia Română de 
Atletism, cu sprijinul Direcţiei 
Judeţene de Tineret și Sport 
Bihor și al Asociaţiei Judeţene 
de Atletism Bihor. La întrecerea 
din Bihor au participat peste 
1.000 de concurenţi
De la secţia de atletism a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj au participat la 10.000 m 
seniori individual și pe echipe 
patru sportivi.
Echipa CS „U” Cluj, formată din 
Marius Dumitru, Kanizsay 
Levente, Cristian Tăut și Iosif 
Bobiș, a cucerit titlul de vice-
campioană naţională, iar la in-
dividual Marius Dumitru a ter-
minat cursa pe locul III, fi ind 
urmat de Kanizsay Levente.

„U” Cluj, victorioasă 
la baschet feminin
Echipa de baschet feminin a 
CS Universitatea Cluj a primit 
vizita baschetbalistelor de la 
BC Sirius Târgu Mureș. Jocul 
a contat pentru etapa a treia 
a LNBF, grupa Vest, și a fost 
câștigat categoric de echipa 
universitară, scor 79-32 
(18-10, 23-3, 24-12, 14-7).
Este a doua victorie consecu-
tivă de pe teren propriu pen-
tru baschetbalistele antrena-
te de Giannis Koukos, după 
cea din prima etapă cu CSU 
Rookies Oradea, 89-48. 
Punctele echipei clujene au 
fost înscrise de către Artavia 
Ford, 31, ea fiind și coșghe-
tera meciului, Mariah King și 
Teodora Neagu, 14, Bianca 
Fota, 8, Denisa Fota și Tunde 
Kilin, 5, și Andreea Maria 
Fleșer două puncte. 
Clujencele ocupă locul 3 în 
clasamentul grupei Vest cu 
cinci puncte.

Feşnic va arbitra 
în Youth League

Clujeanul Horaţiu Feșnic 
(foto) va arbitra partida din-
tre Galatasaray și Real 
Madrid, programată marţi, 
de la ora 15.00, la Istanbul. 
Arbitrul român îi va avea ală-
turi pe asistenţii Alexandru 
Cerei și Valentin Avram.
În aceeași zi, Marius Avram 
va arbitra jocul dintre echipe-
le de tineret ale formaţiilor 
Olympiacos Pireu și Bayern 
Munchen. Avram îi va avea 
ca asistenţi pe Vladimir 
Urzică și Daniel Mitruţi. 
Meciul se va disputa de la 
ora 17.00, pe unul dintre sta-
dioanele Centrului de 
Pregătire al echipei 
Olympiacos.

Pe scurt

CFR Cluj a pus în vânzare 

biletele pentru meciul 

cu Rennes care 

se va disputa 

pe 7 noiembrie în Gruia.

CFR Cluj a strâns trei puncte 

în primele două meciuri din Eu-

ropa League, iar cele două jocuri 

cu Rennes vor fi  decisive. Trupa 

antrenată de Dan Petrescu va ju-

ca joi în Franţa primul meci, iar 

pe 7 noiembrie cele două se vor 

duela în Gruia.

Oficialii campioanei Ro-

mâniei au anunţat că au fost 

puse în vânzare biletele, iar 

cel mai ieftin tichet costă 85 

de lei la peulză, în timp ce 

la cele două tribune un ti-

chet costă 150 de lei, la fel 

ca la meciul cu Lazio.

Bogdan Mara a anunţat 

după meciul cu Lazio că se 

gândeşte ca preţul biletelor 

să mai scadă după ce la me-

ciul cu Lazio arena din Gru-

ia nu a fost plină.

„Preţurile biletelor au fost 

doar puţin mai mari decât la 

meciul cu Slavia. O să anali-

zăm, sunt convins că vom re-

tuşa preţurile biletelor şi că 

stadionul va fi  arhiplin la me-

ciul următor de acasă, cu Re-

nnes”, a spus Mara după me-

ciul cu Lazio.

Preţul mare al biletelor a 

fost contestat dur de suporte-

rii lui CFR Cluj înainte de me-

ciul cu Lazio şi este destul de 

probabil ca nici jocul cu Re-

nnes să nu se dispute cu toa-

te biletele vândute.

CFR Cluj vrea să facă profit 
pe spatele fanilor în Europa League! 

U-Banca Transilvania Cluj 

debutează marţi, 22 

octombrie, în grupa G 

din FIBA Europe Cup.

Echipa antrenată de Mihai 

Silvăşan se va duela cu So-

dertalje Kings, de la ora 20:00 

într-o partidă care va fi  trans-

misă pe pagina de youtube a 

competiţiei.

U-Banca Transilvania por-

neşte astfel la drum în FIBA 

Europe Cup şi îşi măsoară for-

ţele cu gruparea campioană a 

Suediei. Drept urmare, 

Södertälje a fost angrenată în 

tururile preliminare ale Basket-

ball Champions League.

În primă instanţă, trupa 

lui Ludwig Degernas a eli-

minat-o chiar pe Balkan Bo-

tevgrad, apoi s-a recunos-

cut învinsă de Antwerp Gi-

ants. Belgienii au câştigat 

partida tur la 22 de puncte 

diferenţă şi au obţinut ast-

fel biletele spre grupe.

Formaţia suedeză îl are 

în lot pe Dino Pita, cel ca-

re a fost prezent la turneul 

final al EuroBasket 2013 şi 

cunoaşte campionatul Ro-

mâniei, din moment ce a 

evoluat în trecut la BC 

Mureş. Tot pe la BC Mureş 

a mai trecut şi Jonathan Per-

son, un alt jucător legitimat 

la campioana Suedia.

Mihai Silvăşan nu îi va avea 

la acest meci pe Nandor Ku-

ti şi Karlo Zganec, primul a-

vând ofractură de stres din 

vară, în timp ce Zganec s-a 

accidentat la cot în partida cu 

Piteşti din Liga Naţională de 

baschet masculin.

În celălalt joc al grupei, 

Balkan Botevgrad va primi 

vizita ruşilor de la Enisey 

Krasnoyarsk.

U-BT Cluj debutează 
în grupele Europe Cup

Tehnicianul celor 

de la Universitatea Cluj 

a fost extrem de supărat 

pe maniera de arbitraj 

şi i-a cerut socoteală 

centralulului Florin 

Ovidiu Mazilu, motiv 

pentru care a fost 

avertizat de arbitrul 

din Satu Mare. Falub 

s-a îndreptat rapid 

către arbitru după fl uierul 

fi nal, dar acolo s-a lovit 

de opoziţia lui Ionuţ 

Bunea, cel care se pare 

că l-a înjurat.

„Ăla nu e căpitan, care vi-

ne şi înjură antrenorul ad-

vers, vorbeşte urât. N-aveam 

nicio treabă cu el. Doream să 

vorbesc cu arbitri, cu ei aveam 

treabă. A venit şi mi-a vorbit 

urât şi am vrut să-l întreb ca-

re e problema lui. Dacă are 

vreo problemă să o rezolvăm. 

Eu nu înjur jucătorii. N-am 

înjurat niciodată niciun jucă-

tor”, a spus Falub.

Universitatea Cluj se afl ă 

pe locul 17 în clasament cu 

13 puncte adunate în acest 

debut de sezon, iar acest lu-

cru a dus la o stare de ten-

siune la formaţia ardeleană. 

Fanii i-au criticat pe jucători 

în duelul cu CS Mioveni, iar 

Falub simte că şi ofi cialii FRF 

au pedepsit acest lucru:

„Nu suntem respectaţi şi 

este normal lucrul ăsta. Când 

suntem cum suntem şi un-

de suntem nu ne mai res-

pectă nimeni. Şi cu progra-

mările şi cu arbitrajele. Es-

te ruşinos, suntem de râsul 

lumii”, a completat tehnici-

anul clujenilor.

Supărarea lui Falub este 

oarecum justificată după ce 

un arbitru a fost la centru 

în 3 din ultimele 5 meciuri 

ale Universităţii Cluj:

„Habar n-am de ce am lu-

at cartonaş galben. Întrebaţi-l 

pe arbitru că eu nu pot să în-

ţeleg nimic din ce arbitrează 

ei. Fault pentru noi, el dă lo-

vitură liberă pentru ei şi pri-

mim gol. Henţ şi dă lovitură 

liberă pentru ei. N-am putut 

să înţeleg niciodată. Am vrut 

să-l întreb şi eu ce fel de ar-

bitraj e ăsta. Dar ne merităm 

soarta, dacă la meciul de la 

Constanţa am avut un arbitru 

care în ultimele cinci meciuri 

ne-a arbitrat de trei ori (n.r. – 

Sorin Costreie, din Buftea, a 

fost centralul partidei de la 

Constanţa şi a mai arbitrat-o 

pe „U” Cluj în meciurile cu 

Dunărea Călăraşi, în campio-

nat, şi U Craiova 1948 SA, în 

Cupă). În toate foarte prost, 

începând de la Craiova şi pâ-

nă la Constanţa. Nu mai sunt 

arbitri în ţara asta? În cinci 

meciuri să te arbitreze unul 

de trei ori”, a încheiat ofensi-

va Adrian Falub.

Universitatea Cluj este pe 

loc retrogradabil în clasament 

după meciul cu CS Mioveni şi 

începe să piardă contactul cu 

echipele afl ate deasupra liniei 

retrogradabile. Ardelenii vor 

juca în etapa viitoare pe tere-

nul celor de la Pandurii Tg. 

Jiu, într-un meci extrem de im-

portant în ceea ce priveşte sal-

varea de la retrogradare.

Falub, cel care a preluat 

echipa în această toamnă de 

la Cristi Dulca, este într-o 

situaţie extrem de compli-

cată, deoarece fanii de pe 

Malul Someşului şi-au pier-

dut deja răbdarea şi i-au iro-

nizat pe jucători în meciul 

cu CS Mioveni.

Falub a răbufnit după meciul cu Mioveni:
„Nu ne mai respectă nimeni"
Adrian Falub şi-a spus oful la finalul partidei Universitatea Cluj – CS Mioveni (2-2) din Liga a 2-a

Adrian Falub nervos după meciul cu CS Mioveni din Liga a II-a

TRIBUNA 1 – 150 lei

TRIBUNA 2 – 150 lei

PELUZA 1 (SECTOR 25 – 
DESTINAT GALERIEI NOASTRE, 
SECTOR 26, SECTOR 27) – 85 lei

VIP B – 450 lei

VIP A – 600 lei

Prețuri bilete
 CFR – Rennes 
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