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Se deschide lotul 1 pe Autostrada Sebeş-Turda până la finalul anului?
Ministrul Transporturilor, In-

frastructurii şi Comunicaţiilor, 
Lucian Bode, a declarat în repe-
tate rânduri că Autostrada A10 
Sebeş-Turda va fi  gata până la 
fi nalul lui 2020, dar realitatea îl 
contrazice crunt. Într-o fi lmare 
realizată de forumul peunde-
merg.ro se poate observa situa-
ţia din teren, dar şi cât de mult 
mai este de muncă la nodul ru-
tier de la Sebeş.

Probleme mari sunt şi la 
rampa peste DN1, acolo unde 
o bucată din pasaj lipseşte 

complet, iar constructorul în-
târzie lucrarea respectivă din 
cauza unei conducte „buclu-
caşe”. Cu toate acestea, Luci-
an Bode nu pare îngrijorat de 
ritmul lucrărilor şi a anunţat 
că lotul 1 va fi deschis com-
plet circulaţiei.

„Şi pe lotul 1 şi pe lotul 2 e 
mult de lucru. Noi vrem ca lo-
tul 1 (să fi e deschis complet – 
n.r.), dar pentru asta trebuie să 
clarifi căm un litigiu pe care îl 
avem cu antreprenorul, din-
tr-un claim (solicitare – n.r.) 

mai vechi. Sper să clarifi căm 
pentru a plăti ce avem de plă-
tit din acel claim. Cu facturile 
suntem la zi. Ne zic să le vi-
răm banii ca să poată să con-
tinue. Ţine de CNAIR şi sper 
să se rezolve. Ne dorim să dăm 
în trafi c lotul 1”, a declarat Bo-
de, pentru hotnews.ro.

Lucrările la loturile 1 şi 2 de 
pe Autostrada A10 Sebeş-Turda 
au început încă de la sfârşitul 
anului 2014, primul având o lun-
gime de 17 km, iar cel de-al doi-
lea de 24,2 km. Nodul rutier de 

la Sebeş este cea mai complexă 
lucrare de pe lotul 1. Acesta pre-
supune multiple rampe şi pasa-
je care să unească A10 cu A1, 
dar şi cu DN1, în zona Lancrăm.

De altfel, nodul rutier de la 
Sebeş este al doilea nod rutier 
de acest tip din ţară, cu un ast-
fel de grad de complexitate. Pri-
mul a fost cel din celălalt capăt 
al A10, din zona Turda, unde 
lotul 4 al Autostrăzii Sebeş-Tur-
da s-a racordat la A3 Câmpia 
Turzii-Gilău şi la drumul naţio-
nal DN1 din zonă.

Situația epidemiei 
de coronavirus

191.102 de persoane infectate 
la nivel național

2.927.096 de teste prelucrate

766 pacienți la Terapie Intensivă

6.315 cazuri confi rmate la Cluj

137.835 vindecați

6.065 decese
*până la închiderea ediției

Debut în forță pentru Emil Boc în noul mandat
Edilul-șef a depus jurământul. Cei doi viceprimari, reconfirmați în Consiliul Local. Paginile 3 și 8

#1 în lupta cu COVID-19!
Ministrul Sănătății laudă Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj

Rata scăzută a mortalității și numărul mare de vindecați plasează Clinica de Infecțioase în fruntea spitalelor 
COVID-19 din țară. Paturile din secțiile de Terapie Intensivă din spitalele clujene vor fi suplimentate. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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ADRESA REDACŢIEI
Faţada principală 

a clădirii care găzduieşte 

Muzeul de Artă din 

Cluj-Napoca, instituţie 

de cultură subordonată 

Consiliului Judeţean, 

au fost fi nalizate 

şi a început 

demontarea schelelor.

Lucrările la imobilul mo-

nument istoric cu o valoare 

arhitecturală deosebită au 

debutat în cursul anului 2018 

şi au vizat redarea splendo-

rii de odinioară a Palatului 

Bánffy. Acestea au constat, 

în principal, în decaparea şi 

refacerea tencuielilor de la 

faţadă, curăţarea pietrei şi 

îndepărtarea materialelor ne-

compatibile cu natura aces-

teia, completări estetice şi 

zugrăvirea exterioară.

De asemenea, a fost resta-

urată poarta faţadei principa-

le, au fost executate pardo-

seli din piatră naturală, anti-

derapantă, au fost curăţate şi 

consolidate elementele din 

piatră cioplită şi au fost cio-

plite şi montate elemente 

sculpturale noi, din calcar. 

Totodată, au fost înlocuite 

tâmplăriile ferestrelor de la 

parter şi au fost restaurate 

cele ale ferestrelor şi uşilor 

de la etaj, fi ind montate gea-

muri termo-fonorezistente.

Odată cu fi nalizarea acestei 

investiţii a Consiliului Judeţean, 

locuitorii Clujului şi turiştii, de-

opotrivă, pot admira, din nou, 

începând cu această săptămâ-

nă, frumuseţea celui mai im-

portant edifi ciu baroc din mu-

nicipiu şi unul de referinţă pen-

tru arhitectura de secol XVIII 

din Transilvania.

Faţada Palatului Bánffy din Cluj-Napoca a fost restaurată

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

O asociere condusă 

de o fi rmă din Timişoara 

este prima „victimă” 

a „vânătorii” de companii 

neserioase care nu îşi 

respectă contractele 

asumate în Cluj-Napoca.

Asocierea SC Rheinbrucke 

SRL (lider) – SC Ronoaqua 

SRL – SC Artehnis SRL – SC 

Civil Speed SRL – SC Sellm 

SRL este primul grup de fi r-

me care a intrat pe aşa-zisa 

„listă neagră” a Primăriei 

Cluj-Napoca în ceea ce pri-

veşte licitaţiile adjudicate în 

municipiu. Cu nu mai puţin 

de trei contracte nerespecta-

te în mod grosolan, angaja-

mentele semnate de adminis-

traţia locală cu asocierea con-

dusă de compania timişorea-

nă au fost reziliate.

„Am promis şi o să fac a-

ceastă prezentare publică pe 

site-ul Primăriei a firmelor 

care îşi încalcă toate obliga-

ţiile şi trecem la reziliere. 

Sunt mai multe categorii: 

firme care sunt în termen, 

firme care sunt în prelungi-

re, cu penalităţi, respectiv 

firme la care s-a trecut de-

ja la rezilierea contractelor”, 

a declarat primarul munici-

piului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, miercuri, într-o confe-

rinţă de presă organizată du-

pă depunerea jurământului 

pentru noul mandat.

Modernizarea a trei şcoli 
din Cluj-Napoca, 
lăsată „în aer”

Asocierea condusă de SC 

Rheinbrucke SRL a depăşit cu 

sute de zile termenele în nu 

mai puţin de trei cazuri – toa-

te privind modernizarea şco-

lilor din Cluj-Napoca.

Primul contract nerespec-

tat este cel privind servici-

ile de proiectare supraetaja-

re clădire şcoală şi reabili-

tare termică la Şcoala Gim-

nazială „Ion Creangă” (pro-

iect propus prin Bugetarea 

participativă, semnat în iu-

nie 2018), unde a fost depă-

şit cu 297 de zile termenul 

pentru documentaţia de avi-

zare a lucrărilor de inter-

venţii (DALI), respectiv cu 

311 zile termenul pentru do-

cumentaţia tehnică pentru 

obţinerea autorizaţiei de con-

struire (DTAC), la data de 

15 octombrie 2020.

Al doilea angajament în-

călcat este cel privind ser-

viciile de proiectare supra-

etajare clădire şcoală, sală 

de sport şi reabilitare termi-

că la Şcoala Gimnazială „Ni-

colae Titulescu” (semnat în 

iunie 2018), unde s-au pro-

dus întârzieri de 239 de zi-

le pentru documentaţia de 

avizare a lucrărilor de inter-

venţii (DALI), respectiv de 

274 zile pentru documenta-

ţia tehnică pentru obţinerea 

autorizaţiei de construire 

(DTAC), la data de 15 oc-

tombrie 2020.

În fi ne, al treilea contract 

nerespectat de asocierea con-

dusă de fi rma timişoreană 

este cel privind serviciile de 

proiectare consolidare sală 

de sport din incinta Colegiu-

lui Naţional „George Coşbuc” 

(semnat în iunie 2019), un-

de există întârzieri de 47 de 

zile pentru documentaţia de 

avizare a lucrărilor de inter-

venţii (DALI), respectiv de 

274 de zile pentru documen-

taţia tehnică pentru obţine-

rea autorizaţiei de construi-

re (DTAC), la data de 15 oc-

tombrie 2020.

Primăria cere 
despăgubiri în instanţă

De altfel, prima listă a 

contractelor nerespectate a 

fost publicată pe site-ul Pri-

măriei. Edilul a reiterat că 

„nu cere nimic altceva” de-

cât respectarea termenelor 

şi a calităţii lucrărilor. El a 

precizat că, în cazul celor 

trei contracte, trebuie relu-

ată licitaţia de la zero. Cu 

toate acestea, Boc oferă asi-

gurări că administraţia lo-

cală va cere în instanţă toa-

te despăgubirile aferente 

pentru nerealizarea obliga-

ţiilor contractuale.

„Au cerut prelungiri, la 

prelungiri au invocat toate 

tipurile de argumente. Noi 

nu le-am acceptat. În pri-

ma parte le-am acceptat, 

am crezut că sunt în cadrul 

legal. Dar, în momentul în 

care au depăşit şi acele pre-

vederi legale pentru extin-

derea contractului am tre-

cut la reziliere, pentru că 

şi-au bătut joc de un pro-

iect extrem de important, 

şi-au bătut joc de Cluj-Na-

poca”, a precizat Emil Boc.

N-au livrat, au plecat!
O asociere condusă de o firmă din Timișoara, prima „victimă” 
a neseriozității privind licitațiile din Cluj-Napoca

Serviciile de proiectare a consolidării sălii de sport din incinta Colegiului Naţional „George Coşbuc” 
se lasă aşteptate, după ce fi rma timişoreană nu şi-a respectat angajamentul
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Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

De câteva zile, miroase urât 

în tot municipiul 

Cluj-Napoca, însă explicaţii-

le autorităţilor competente 

nu i-au mulţumit pe clujeni.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a expli-

cat de ce miroase urât în toate 

cartierele din oraş. El spune că 

această etapă neplăcută este „ul-

timul pas” în drumul lung şi 

anevoios pentru a scăpa de gu-

noaiele adunate timp de cinci 

ani în rampa temporară a Regi-

unii Autonome a Domeniului 

Public (RADP) Cluj-Napoca.

„Aţi primit răspunsul ofi-

cial pe care şi Consiliul Ju-

deţean, şi RADP l-au trans-

mis, mi l-au comunicat şi 

mie. Odată cu deschiderea 

CMID (Centrul de Deşeuri 

– n.r.), există obligaţia ca 

deşeurile de pe rampa tem-

porară unde s-au depus timp 

de cinci ani gunoaie să fie 

transferate în noul depozit. 

A fost o combinaţie neferi-

cită de mai mulţi factori, în 

primul rând atmosferici, pe 

de altă parte cantitatea des-

tul de mare transferată şi 

care a generat această situ-

aţie extrem de neplăcută”, 

a explicat edilul, miercuri, 

în conferinţa de presă du-

pă investire.

„Preţul pentru că nu am 
rămas cu gunoaiele 
în stradă”

Primarul susţine că auto-

rităţile sunt „sensibilizate” 

şi „încearcă să diminueze” 

impactul negativ provocat de 

relocarea deşeurilor afl ate în 

stare de putrefacţie. De ase-

menea, el speră că această 

încercare „se simte deja” prin 

îmbunătăţirea calităţii aeru-

lui în oraş.

„Am discutat şi eu cu fac-

torii autorizaţi şi am conve-

nit ca pe viitor aceste mă-

suri să se întreprindă limitat 

şi ţinând cont de condiţiile 

atmosferice care nu favori-

zează transmiterea mirosu-

lui determinat de transferul 

acestei cantităţi de deşeuri 

pe care am depus-o cinci ani, 

timpul în care nu am avut 

un depozit defi nitiv. Este pre-

ţul pe care trebuie să îl plă-

tim pentru faptul că nu am 

rămas cu gunoaiele în stra-

dă din 2015 în 2020. Noi nu 

am avut unde duce gunoa-

iele 5 ani de zile, a trebuit 

să găsim acele soluţii tem-

porare pentru a duce gunoa-

iele din stradă într-un loc au-

torizat”, a precizat Emil Boc.

Emil Boc, despre mirosul urât din oraş: „E preţul pe care 
îl plătim pentru că nu am rămas cu gunoaiele în stradă!”

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

precizat că, începând cu 

săptămâna viitoare, vor 

începe lucrările de pe Calea 

Baciului, în vederea extin-

derii podului din zona ben-

zinăriei Petrom, pe DN 1F, 

drumul spre Zalău.

„Săptămâna viitoare, un lucru 

mic, dar important pentru clujeni, 

va începe în sfârşit lărgirea podu-

lui de la Petrom, pe Calea Baciu-

lui, de la două la patru benzi, pen-

tru a elimina sugrumarea care exis-

tă acolo. De asemenea pregătim 

extinderea cu patru benzi pe o 

porţiune mai largă decât cea de la 

podul de la Petrom”, a precizat 

Emil Boc, indicând că va reveni 

cu detalii privind aceste lucrări.

Reamintim, că în noiembrie 

2019, consilierii locali au apro-

bat darea în administrare a po-

deţului situat pe Calea Baciului 

în favoarea Direcţiei Regionale 

Drumuri şi Poduri (DRDP) Cluj, 

în vederea realizării lucrărilor 

de reparaţii asupra podeţului. 

Administraţia locală anunţa 

atunci că, pentru imobilul-pod, 

a fost emis certifi catul de urba-

nism privind autorizarea execu-

tării „lucrărilor de reparaţii şi 

lărgire pod DN 1F”.

Încep lucrările de extindere 
pe Calea Baciului

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc şi con-

silierii locali ai munici-

piului Cluj-Napoca au 

depus jurământul şi au 

fost investiţi în funcţiile 

pe care le vor ocupa pen-

tru următorii patru ani.

Edilul Emil Boc şi consilierii 

locali au depus, ieri, jurămân-

tul în prezenţa prefectului jude-

ţului Cluj, Mircea Abrudean, şi 

a preşedintelui Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, fi ind va-

lidaţi în funcţii. Noul şi vechiul 

primar i-a asigurat pe noii con-

silieri că va fi  deschis la propu-

nerile lor, făcând totodată apel 

la colaborare şi la unitate, pen-

tru depăşirea situaţiei de criză 

provocată de coronavirus.

„Dragi clujeni, în primul rând 

vreau să vă muţumesc dumnea-

voastră, clujenilor, pentru încre-

derea pe care mi-aţi acordat-o 

mie şi consilierilor locali, pen-

tru a coordona destinul Cluju-

lui în următorii patru ani. Este 

o onoare şi o responsabilitate în 

acelaşi timp. Obiectivul nostru 

este foarte clar, de a menţine 

Clujul pe primul loc, de a avea 

un Cluj sănătos, un oraş cu cea 

mai bună calitate a vieţii, ino-

vativ, smart, un oraş unde să îţi 

facă plăcere să trăieşti şi să mun-

ceşti. Pentru asta, avem nevoie 

să lucrăm împreună, de aceea 

mă adresez tuturor consilierilor 

locali, dincolo de felicitările pe 

care le-am adresat pentru ale-

gerea lor de a reprezenta cluje-

nii, pentru a le spune că voi fi  

deschis într-o manieră eco şi nu 

ego la toate propunerile pe ca-

re le vor avea, astfel încât Clu-

jul să rămână un oraş de refe-

rinţă în România şi în Uniunea 

Europeană”, a declarat Emil Boc.

„Trăim vremuri difi cile, ex-

cepţionale, trebuie să fi m uniţi 

ca şi comunitate ca să trecem 

cu bine peste această provoca-

re. Sunt convins că spiritul ci-

vic al clujenilor ne va ajuta, la 

fel ca dedicaţia cadrelor medi-

cale, care se afl ă de mai bine de 

şase luni de zile în prima linie, 

îi felicit, iar noi trebuie să aju-

tăm din spatele frontului, să pur-

tăm mască, să ne spălăm pe 

mâini, să păstrăm distanţarea. 

Este important ca cetăţenii şi 

corpul medical să lupte împre-

ună, pentru a trece pe acest im-

pediment. Poate mai mult ca ni-

ciodată este actuală fraza unui 

preşedinte american: «Nu între-

ba ce poate face ţara pentru ti-

ne, întreabă ce poţi face tu pen-

tru ea». Cred că acum este mo-

mentul ca împreună, corpul me-

dical şi cetăţenii, să depăşim a-

ceste momente grele”, a com-

pletat edilul, în cadrul ceremo-

niei de investire în funcţie.

Studiile de prefezabilitate 
pentru metrou 
sunt fi nalizate

Imediat după depunerea 

jurământului, Emil Boc a sus-

ţinut o conferinţă de presă în 

care a trecut în revistă câteva 

dintre proiectele derulate în 

prezent în municipiul Cluj-Na-

poca. Primul pe listă a fost 

megaproiectul metroului din 

Cluj-Napoca, despre care edi-

lul susţine că a trecut peste 

primul pas concret.

Astfel, marţea viitoare, în 

prima şedinţă de Consiliu Lo-

cal după depunerea jurămân-

tului pentru noul mandat, 

Emil Boc va supune la vot 

proiectul de Hotărâre pentru 

aprobarea studiului de prefe-

zabilitate pentru metrou. Me-

troul va avea 14,4 km, 14 sta-

ţii şi va costa circa 986 mili-

oane de euro, potrivit studiu-

lui de prefezabilitate.

„Vom avea, la fel ca mari-

le centre europene, un oraş 

fără maşini, după implemen-

tarea proiectului legat de me-

trou. (...) Studiul de prefeza-

bilitate spune că avem o lun-

gime de 14,4 km, sunt 14 sta-

ţii, o valoare aproximativă de 

986 de milioane de euro şi o 

durată de implementare de 

128 de luni, adică aproape 11 

ani. Traseul, detaliile vor fi  

stabilite de studiul de fezabi-

litate, acum suntem în prima 

fază”, a declarat Emil Boc, 

miercuri, în cadrul conferin-

ţei de presă.

Potrivit primarului, în iu-

nie 2021 va fi  gata şi studiul 

de fezabilitate pentru trenul 

metropolitan, urmând să se 

treacă ulterior la proiectare 

şi execuţie; acest proiect fi -

ind mai uşor de realizat a-

vând în vedere că va fi  utili-

zată infrastructura feroviară 

existentă. De asemenea, în 

data de 4 decembrie se va 

primi avizul de mediu pen-

tru Centura Metropolitană, 

urmând ca toată documenta-

ţia să fi e transmisă la Guver-

nul României până în data 

de 31 decembrie.

„Guvernul va stabili valoa-

rea fi nală a alocărilor. Este un-

deva între 400-500 de milioa-

ne de euro, bani europeni. Pâ-

nă în 31 decembrie 2023 tre-

buie utilizaţi toţi banii euro-

peni, inclusiv fi nalizarea Cen-

turii, ţine de Guvern, nu este 

treaba Primăriei. Noi facem 

treaba în locul Guvernului de 

a pregăti documentele. Nu 

avem în acest moment date să 

ne îndoim că nu se va respec-

ta termenul de 31 decembrie 

2023”, a completat Emil Boc.

Sute de garaje 
vor fi  demolate 
în Mănăştur şi Între Lacuri

În chiar prima zi a celui 

de-al cincilea mandat, pri-

marul a semnat demolarea 

a sute de garaje. Astfel, 182 

de garaje din cartierul În-

tre Lacuri (străzile Tulcea, 

Mureşului, Nirajului şi Au-

rel Vlaicu), respectiv 616 

de garaje din cartierul Mă-

năştur (Calea Floreşti, Ale-

ea Brateş, străzile Tăşnad, 

Bucium, Primăverii, Agri-

cultorilor, Grigore Alexan-

drescu, Padin, Micuş, Bu-

cium şi Arinilor), vor fi fă-

cute una cu pământul.

„Am semnat în această 

dimineaţă (miercuri – n.r.) 

somaţiile pentru demola-

rea a încă 798 de garaje. 

Această activitate continuă 

în Cluj-Napoca. Am spus, 

ea nu se va opri până când 

ultimul garaj din Cluj nu 

va fi demolat şi vom reda 

cartierelor spaţiile publice, 

spaţiile de agrement, locu-

rile suplimentare de parca-

re, practic o calitate mai 

bună a vieţii”, a precizat 

Emil Boc.

Potrivit primarului, pro-

prietarii de garaje vor tre-

bui să-şi demoleze garaje-

le în luna martie a anului 

viitor. El îi asigură că nu îi 

va pune pe cetăţeni în si-

tuaţii neplăcute în prag de 

iarnă, oferindu-le un „timp 

rezonabil” să găsească so-

luţii. Totuşi, ei sunt averti-

zaţi că vor trebui să demo-

leze garajele pe cheltuiala 

proprie. Altfel, administra-

ţia locală se va ocupa de 

acest demers, însă proprie-

tarii sunt buni de plată. Pe 

lângă acţiunea în instanţă 

pentru recuperarea prejudi-

ciului de circa 4.000 de lei, 

proprietarii de garaje vor 

pierde şi dreptul la un loc 

de parcare.

Debut în forță în noul mandat!
Edilul-şef şi consilierii locali au fost investiţi în funcţii şi au depus jurământul. Emil Boc a început „tare” 
cel de-al cincilea mandat, cu studiul de prefezabilitate pentru metrou pe masă.

Primarul Emil Boc a depus jurământul şi promite că va fi  deschis la propunerile noilor consilieri locali, 
făcând totodată apel la colaborare şi la unitate în această perioadă critică

Lista noilor 
consilieri locali*
» Radu Boloveschi (USR-PLUS)

» Beniamin Chira (PNL)

» Anca Ciubăncan (PSD)

» Radu Constantea (PNL)

» Bogdan Covaliu (PNL)

» Adriana Cristian (USR-PLUS)

» Ovidiu Florian (PNL)

» Fugel Edina (UDMR)

» Călin Găbudean (PNL)

» Florin Gliga (PNL)

» Sergiu Hossu (USR-PLUS)

» Flavia Ibranyi (PNL)

» Dinu Ionescu (USR-PLUS)

» Andrei Irimie (PNL)

» Radu Moisin (PNL)

» Ionuţ Moldovan (PNL)

» Alexandra Oană (USR-PLUS)

» Oláh Emese (UDMR)

» Loredana Pop (PNL)

» Rácz Béla Gergely (UDMR)

» Rácz Levente Zsolt (UDMR)

» Radu Raţiu (PNL)

» Dan Ștefan Tarcea (PNL)

» Ovidiu Vaida (PNL)

» Vasile Vișan (PNL)

Tot în cursul zilei de mier-
curi, într-o ședinţă extraordi-
nară a Consiliului Local, ale-
șii locali au dezbătut trei 
proiecte de Hotărâre privind 
alegerea comisiilor de speci-
alitate ale Consiliului Local, 
respectiv privind alegerea vi-
ceprimarilor. Foștii vicepri-
mari – Oláh Emese (UDMR) 
și Dan Ștefan Tarcea (PNL) – 
își vor continua activitatea în 
Primăria Cluj-Napoca. 

* în ordine alfabetică
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a aplecat urechea la solici-

tările activiştilor de mediu 

pentru care are un mesaj 

ferm: „orice copac care 

poate fi  salvat, va fi  salvat”.

În urmă cu câteva zile, o pe-

tiţie online a fost iniţiată pentru 

oprirea tăierii copacilor din Par-

cul Ştefan cel Mare, din spate-

le clădirii Operei Naţionale Ro-

mâne din Cluj-Napoca. Petiţia 

intitulată „Nu tăiaţi arborii din 

parcul Ştefan cel Mare!” şi ini-

ţiată de Dana Dragoş cere sto-

parea îndepărtării a circa 30 de 

arbori din parc, în urma moder-

nizării şi reamenajării acestuia.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a luat 

act de solicitările activiştilor şi 

îi asigură că niciun arbore nu 

va fi  tăiat decât în condiţiile le-

gii. Edilul-şef susţine că arborii 

vor fi  tăiaţi doar dacă specialiş-

tii vor preciza în baza analize-

lor că aceştia sunt uscaţi şi pun 

în pericol sănătatea trecătorilor.

„Suntem atenţi la fi ecare 

solicitare, precizare, observa-

ţie. Acest parc se modernizea-

ză, dar vreau să fi u foarte clar 

înţeles. Se va prezenta de că-

tre proiectant şi domnul ma-

nager Şurubaru, care coordo-

nează proiectul, situaţia fi ecă-

rui copac din Parcul Ştefan cel 

Mare. Sunt în jur de 30 de co-

paci, dacă nu greşesc, avem 

un aparat de RMN pentru co-

paci care prezintă starea fi ecă-

ruia şi se va prezenta public 

situaţia fi ecărui arbore”, a de-

clarat Boc, miercuri, la confe-

rinţa de presă după depune-

rea jurământului pentru noul 

mandat de primar.

Proiectarea Parcului 
Ştefan cel Mare, 
până în 21 noiembrie

Parcul Ştefan cel Mare, cu-

noscut şi ca „Mica promena-

dă” va fi  transformat printr-un 

proiect al administraţiei loca-

le. Investiţia depăşeşte 13 mi-

lioane de lei, bani de la bu-

getul local. Asocierea Garden 

Center Grup SRL (lider) – Pro-

spect Drill – Energo Power – 

Way Research se va ocupa de 

proiectarea parcului, liderul 

asocierii având sediul în Bu-

cureşti şi amenajând în tre-

cut, printre altele, Grădina Bo-

tanică Bucov din Ploieşti.

„Nu este luată nicio decizie, 

dar ca principiu, în studiul de 

fezabilitate se spune că acei ar-

bori care sunt uscaţi – dacă 

sunt uscaţi şi rezultă din ana-

lizele RMN şi din avizul de me-

diu – vor fi  înlocuiţi de arbori 

de altă talie ca să dea o notă 

bună şi civilizată parcului. O-

rice arbore care poate fi  păstrat 

din punctul de vedere a sănă-

tăţii, va fi  păstrat, vă asigur!”, 

a completat primarul.

Astfel, city-managerul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Gheor-

ghe Şurubaru, a fost mandatat 

să prezinte public situaţia ar-

borilor din parc. Ordinul pen-

tru proiectare a fost semnat în 

21 septembrie, iar fi rma are ca 

termen 60 de zile (21 noiem-

brie) să vină cu documentaţia 

tehnică pentru obţinerea auto-

rizaţiei de construire (DTAC). 

La fi nal, se prezintă situaţia ar-

borilor şi va fi  lansată licitaţia 

pentru execuţia lucrărilor în ve-

derea reamenajării parcului de 

circa 1,2 hectare.

„Sunt cu ochii pe fiecare copac!”
Primarul Emil Boc îi linişteşte pe activiştii îngrijoraţi că arborii din Parcul Ştefan cel Mare 
vor fi tăiaţi: „Fiecare arbore care poate fi păstrat, va fi păstrat!”

Cunoscut şi ca „Mica promenadă”, Parcul Ştefan cel Mare a fost amenajat pentru prima dată în anul 1885

– modernizarea sistemului 
de iluminat

– montarea unui sistem 
de irigaţie

– modernizarea aleilor și 
a bordurilor

– amplasarea de bănci noi

– crearea de zone de joacă 
pentru copii

– construirea unei noi in-
stalaţii sanitare – toaletă 
publică subterană, cișmea

– amenajarea suprafeţei 
plantate

– modernizarea istalaţiei 
electrice

Ce lucrări va cuprinde 
reabilitarea Parcului 
Ștefan cel Mare?

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

„Vreau să știe toți 
clujenii că mă 
interesează fi ecare 
copac din acest oraș, 
mai ales copacii de 
talie mare. Nu se 
va atinge nimeni 
de niciun copac de 
talie mare decât în 
condițiile legii și după 
o analiză riguroasă. 
Le mulțumesc pentru 
sesizare, apreciez și îi 
asigur că sunt cu ochii 
ca pe butelie 
pe fi ecare copac 
din acest oraș!“
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Ministrul Sănătăţii, Nelu 

Tătaru, a fost în vizită 

la Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase şi la Spitalul 

Clinic Municipal „Clujana” 

din Cluj-Napoca, unde 

a observat necesarul de 

personal şi materiale, susţi-

nând că vor fi  suplimentate 

în următoarea perioadă.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tă-

taru, a venit la Cluj-Napoca 

pentru a evalua spitalele din 

fază 1 şi 2, dar şi spitalele su-

port COVID-19. În ultimele zi-

le, în Cluj-Napoca s-a consem-

nat o creştere imensă a numă-

rului de cazuri, rata de inci-

denţă a municipiului fi ind de 

3,36 la mia de locuitori.

52 de paturi ATI 
la Boli Infecţioase

Ministrul a vizitat Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase şi Spi-

talul Clinic Municipal „Cluja-

na”. Astfel, Nelu Tătaru a eva-

luat posibilitatea de extindere a 

paturilor de pe secţiile de Anes-

tezie-Terapie Intensivă în spita-

lele COVID-19 din Cluj-Napoca.

„Astăzi (miercuri – n.r.) am 

venit şi la Cluj-Napoca pentru 

evaluarea spitalelor. Voi merge 

acum la Braşov şi Sibiu pentru 

a evalua capacitatea de răspuns 

odată cu creşterea numărului 

de cazuri a judeţelor din Tran-

silvania, şi pentru a evalua po-

sibilitatea de extindere a patu-

rilor de Terapie Intensivă. Aici, 

la Spitalul de Boli Infecţioase, 

avem 363 de paturi şi 52 de pa-

turi la ATI. Avem «Clujana» cu 

100 de paturi pentru simptoma-

tologie medie şi 17 de Terapie 

Intensivă, în acest moment fi -

ind operaţionalizate doar 6”, a 

declarat Nelu Tătaru.

„Revin mereu cu plăcere la 

Spitalul de Boli Infecţioase. Ei 

sunt eroii, cei din linia I, ei 

au intrat primii şi vor ieşi ul-

timii din această luptă. Am 

avut o discuţie cu personalul 

medical despre reevaluare la 

tot ce înseamnă tratament şi 

protocoale, necesar de perso-

nal, necesar de medicamen-

te, cât şi o altă abordare pe 

acest moment pandemic”, a 

completat ministrul Sănătăţii.

„Aici (la Spitalul «Clujana» 

– n.r.) am venit şi am revăzut 

cele 17 paturi ATI, 6 sunt ope-

raţionale, mergem cu toate 17. 

Am văzut necesarul de perso-

nal, necesarul de materiale şi 

necesarul de dotare şi în urmă-

toarea perioadă le vom avea su-

plimentate”, a promis Nelu Tă-

taru, după vizita la Spitalul Cli-

nic Municipal din Cluj-Napoca.

În urma numărului mare de 

cazuri înregistrat la nivel naţi-

onal miercuri, 21 octombrie, 

ministrul Sănătăţii a fost între-

bat dacă acest lucru va însem-

na noi restricţii impuse de că-

tre autorităţi. „Nu rămâne de-

cât să respectăm aceleaşi pre-

cauţii pe care le avem şi să ne 

gândim că totuşi este un per-

sonal medical care trebuie să 

gestioneze un număr mare de 

cazuri”, a răspuns el.

Tătaru s-a referit şi la numă-

rul mare al cazurilor de COVID-19 

comunicat miercuri, dar a spus 

că au fost şi multe testări.

„După cum ştiţi, avem 4.848 

de cazuri noi, dar avem şi 37.000 

de teste lucrate. Noi urmărim 

cazurile de Terapie Intensivă, 

precum şi decesele. Nu rămâne 

decât să respectăm aceleaşi re-

guli pe care le avem şi să ne 

gândim că, totuşi, există un per-

sonal medical care trebuie să 

gestioneze un număr mare de 

cazuri”, a completat ministrul.

Nu se pune problema 
carantinei, spune Tătaru

Ministrul Sănătăţii a susţinut 

că nu se pune încă problema 

stării de urgenţă şi a carantinei 

şi deciziile vor fi  luate în conti-

nuare la nivel local.

„Noi adaptăm restricţiile şi 

măsurile la nivel local. Fieca-

re Comitet Judeţean pentru Si-

tuaţii de Urgenţă îşi adaptea-

ză după indicele pe care îl pri-

meşte de la Direcţia de Sănă-

tate Publică la 24 de ore, iar 

luarea măsurilor după 48 de 

ore sunt cele puse în practi-

că”, a completat Tătaru.

De asemenea, ministrul Să-

nătăţii a mai vorbit şi despre 

sistemul medical care este su-

prasolicitat din cauza numă-

rului mare de cazuri înregis-

trat în ultima perioadă.

„Această pandemie nu se 

tranşează în spital. Noi, ca 

sistem medical, ne întindem, 

ne extindem şi ne adaptăm, 

dar suntem acelaşi personal 

medical. Dar, haideţi să păs-

trăm nişte reguli, să nu avem 

această transmitere, să nu 

avem cazuri şi atunci poate 

vom putea trata şi noi în li-

nişte un număr mai mic de 

pacienţi şi vom putea să odih-

nim şi sistemul sanitar, care 

aşteaptă lucrul acesta”, a 

precizat Nelu Tătaru.

„Injecţie” de paturi la Terapie Intensivă
Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, în vizită la spitalele COVID-19 din Cluj-Napoca: 
„Am văzut necesarul de personal şi materiale. În următoarea perioadă le vom suplimenta!”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, spune că se va suplimenta necesarul de materiale în spitale 
pentru tratarea pacienţilor care sunt infectaţi cu COVID-19

Persoanele cu COVID-19 care nu prezintă simpto-
me sau prezintă o formă ușoară, trebuie să res-
pecte noi reguli începând de astăzi. Bolnavii de 
COVID-19 cu o formă ușoară, dar fără alte boli, 
respectiv asimptomaticii vor fi  trataţi diferit. 
Aceștia vor fi  trataţi acasă sub supravegherea me-
dicilor de familie. Totodată, vor fi  monitorizaţi de 
câtre autorităţi pentru a nu-și părăsi locuinţa.

„Mâine seară (astăzi – n.r.), în ședinţa de 
Guvern vom avea o Ordonanţă de Urgenţă de 

modifi care a Legii 136, prin care asimptomaticii 
și oligosimptomaticii fără comorbidităţi vor fi  
trataţi la domiciliu sub supravegherea medicilor 
de familie. O dată, vor fi  monitorizaţi de medicii 
de familie, a doua oară, vor fi  evaluaţi și urmă-
riţi de către organele în drept pentru a rămâne 
la domiciliu și a putea să-și facă tratamentul, dar 
și pentru a-i proteja pe ceilalţi”, a menţionat 
Nelu Tătaru la vizita de la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase din Cluj-Napoca.

Reguli noi pentru asimptomatici și bolnavii cu simptome ușoare

NELU TĂTARU | 
ministrul Sănătății

„S-a făcut o analiză 
la nivel național 
pe mai multe criterii, 
în special în ceea 
ce privește tratarea 
pacienților COVID-19 
în secțiile de ATI,
 rata mortalității 
și alte aspecte, 
iar Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase 
a ieșit pe primul loc 
în România ca spital 
COVID.
Cred că oamenii 
de acolo merită 
promovați, 
pentru că fac eforturi 
extraordinare 
de la început
și prea mult 
se vorbește de alte 
spitale din România, 
care nu au 
performanțele lor!“

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Personalul medical trebuia 

să primească sporuri 

pentru eforturile depuse 

în tratarea pacienţilor 

cu COVID-19. 

Ce se întâmplă cu acestea?

Angajaţii din sistemul me-

dical care lucrează în spita-

lele destinate COVID-19 şi 

cu bolnavii cu această afec-

ţiune, ar trebui să primeas-

că sporuri pentru condiţii 

de pericol deosebit.

Acestea ar trebui acordate 

în baza legii pentru recunoaş-

terea meritelor pentru cei ca-

re au lucrat cu pacienţii bol-

navi de COVID-19. Sporurile 

nu au ajuns încă la cadrele 

medicale, din spusele unui an-

gajat al Spitalului Clinic de Bo-

li Infecţioase din Cluj-Napoca.

Spitalele suport 
COVID-19 funcţionează 
pe cheltuială efectivă

Spitalele suport COVID-19 

funcţionează şi ele pe cheltu-

ială efectivă, fi ind că nu mai 

fac faţă situaţiei. Sporurile vor 

proveni din cheltuieli efective.

Petru Şuşca, managerul Spi-

talului Clinic Judeţean de Ur-

genţă (SCJU) din Cluj-Napo-

ca a explicat, pentru Monito-

rul de Cluj, că aceste cheltuieli 

efective sunt „cheltuieli extra, 

care nu sunt trecute în con-

tracte”. Altfel, spitalele ar avea 

probleme cu fi nanţarea, dată 

fi ind situaţia de criză în care 

ne afl ăm, a punctat manage-

rul SCJU Cluj-Napoca.

CNAS trebuie 
să actualizeze plăţile

„Spitalele care sunt spita-

le suport COVID-19 au un 

decont pe cheltuială efecti-

vă. Deci, chiar dacă au de-

păşit contractual CAS, ei vor 

fi  plătiţi la cheltuială efecti-

vă”, a mai adăugat minsitrul 

Sănătăţii, în cadrul vizitei 

avute la Cluj-Napoca.

Nelu Tătaru susţine că es-

te o discuţie strânsă cu Casa 

Naţională de Asigurări de Să-

nătate (CNAS), căreia îi ră-

mâne responsabilitatea să ac-

tualizeze aceste plăţi.

„Rămâne în discuţia cu Ca-

sa de Asigurări ca toate acele 

sporuri să intre în aceste chel-

tuieli, iar având în vedere că 

spitalele suport COVID-19 sunt 

plătite după cheltuială efectivă 

şi nu după un contract, atunci 

putem să ajungem la acea con-

cluzie că vor fi  plătite în chel-

tuiala efectivă. Rămâne doar 

Casa de Asigurări să actualize-

ze acest lucru”, a completat mi-

nisterul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru dă asigurări că personalul medical 
COVID-19 îşi va primi sporurile
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Fosta şefă ALDE Cluj, 

Steluţa Cătăniciu (foto), 

a fost recompensată 

de preşedintele Partidului 

Social Democrat (PSD), 

Marcel Ciolacu, cu locul 2 

pe lista pentru Camera 

Deputaţilor a PSD Bihor, 

în pofi da dorinţei fi lialei.

Ioan Mang, liderul PSD Bi-

hor, şi-a securizat poziţia nr. 1 

pentru Camera Deputaţilor, iar 

pe locul 2, la propunerea lui Cio-

lacu, este deputatul de Cluj Ste-

luţa-Gustica Cătăniciu, scrie Bi-

hon. Aceasta a intrat în PSD în 

iunie 2020, după ce a trecut pe 

la PPU-SL, partidul fondat de 

către Dan Voiculescu, asta du-

pă ce a intrat în Parlament din 

partea ALDE. În 2012, Cătăni-

ciu era aleasă din partea PNL.

De profesie avocat, Cătăni-

ciu a fost declarată ca fi ind în 

confl ict de interese, de către 

Agenţia Naţională de Integrita-

te (ANI). În 2015, ea a pierdut 

procesul, defi nitiv, la Înalta Cur-

te de Justiţie şi Casaţie. ANI a 

găsit-o în confl ict de interese 

după ce, pe vremea când era 

consilier local în Cluj-Napoca, 

Cătăniciu adoptase o Hotărâre 

în favoarea unei societăţi unde 

avea interes patrimonial.

Cătăniciu, „pasăre” 
migratoare în politică

Steluţa Cătăniciu a trecut la 

grupul PSD alături de alţi cinci 

colegi. Deputaţii ALDE s-au afi -

liat grupului parlamentar al PSD 

în data de 3 iunie, anunţase la 

acea vreme deputatul Varujan 

Vosganian, în plenul Camerei 

Deputaţilor. Era vorba de şase 

parlamentari care activau ca de-

putaţi neafi liaţi după desfi inţa-

rea grupului ALDE.

De altfel, Partidul Alianţa 

Democraţilor şi Liberalilor (AL-

DE) a rămas fără grup parla-

mentar la Camera Deputaţilor 

în septembrie 2019, când cinci 

dintre deputaţi, respectiv Ma-

rian Cucşa, Graţiela Gavriles-

cu, Alexandru Băişanu, Ion 

Cupă şi Mihai Niţă, şi-au de-

pus demisiile, iar din 14 mem-

bri au rămas doar nouă.

Steluţa Cătăniciu a fost impusă 
de Marcel Ciolacu la PSD Bihor

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, a sem-

nat ordinul de încetare 

a mandatului primarului 

comunei Beliş, Viorel 

Matiş, condamnat defi nitiv 

la un an şi patru luni de 

închisoare cu suspendare.

Mircea Abrudean a aplicat 

legea şi l-a revocat, miercuri, 

pe primarul Viorel Matiş, du-

pă condamnarea acestuia 

într-un dosar de dare de mită, 

în săptămâna dinaintea alege-

rilor locale. El fusese reales în 

data de 27 septembrie, însă 

până în prezent nu şi-a înce-

put noul mandat, ceea ce în-

seamnă că ordinul pune capăt 

mandatului din 2016-2020.

După depunerea jurământu-

lui şi validarea noului mandat, 

el va reveni în funcţie până la 

emiterea unui nou ordin de în-

cetare a mandatului. „Urmează 

ca Viorel Matiş să depună jură-

mântul pentru noul mandat în 

care a fost ales şi analizăm emi-

terea unui nou ordin de înceta-

re”, a declarat Mircea Abrudean, 

pentru Monitorul de Cluj.

Alegerile ar putea 
fi  reluate în comuna Beliş

Conform procedurii, după 

emiterea unui nou ordin de în-

cetare a mandatului câştigat 

în data de 27 septembrie, ale-

gerile locale se vor reorganiza 

în comuna Beliş, iar vicepri-

marul va prelua atribuţiile pri-

marului până la validarea man-

datului noului edil.

60 de zile de muncă 
în folosul comunităţii

Viorel Matiş a fost condam-

nat, în 9 aprilie 2020, de Tribu-

nalul Cluj, la un an şi patru luni 

de închisoare cu suspendare du-

pă ce a fost găsit vinovat pen-

tru dare de mită. Edilul a atacat 

decizia formulată de tribunal, 

însă Curtea de Apel a respins 

ca nefondat apelul lui Viorel 

Matiş asupra sentinţei. Sentin-

ţa pronunţată de Curtea de Apel 

în şedinţa de luni, 21 septem-

brie, este defi nitivă.

Pe lângă condamnarea la un 

an şi patru luni de închisoare 

cu suspendare, primarul comu-

nei Beliş, Viorel Matiş, este obli-

gat să presteze timp de 60 de 

zile muncă neremunerată în fo-

losul comunităţii în cadrul Pri-

măriei Huedin sau la Primăria 

comunei Mănăstireni.

Viorel Matiş a fost trimis în 

judecată de procurorii Parche-

tului de pe lângă Tribunalul Cluj 

pentru dare de mită. Din cerce-

tări a rezultat faptul că acesta a 

înmânat, în perioada noiembrie 

2017 – martie 2018, suma între 

1.000 de lei şi 200 de euro unei 

persoane care se pretindea a fi  

ziarist pentru ca acesta să nu 

publice articole defăimătoare la 

adresa sa. Persoana căreia i-ar 

fi  dat banii primarul din Beliş 

deţine un blog, însă nu face par-

te din nicio organizaţie profesi-

onală a jurnaliştilor.

Se repetă alegerile 
în comuna Beliş?
Prefectul a semnat ordinul de încetare a mandatului 
primarului Viorel Matiş, condamnat pentru şpagă

Primarul din Beliș, Viorel Matiș, a fost condamnat pentru dare de mită
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Partidului Social 

Democrat (PSD) Cluj 

l-a cooptat pe medicul 

Patriciu Achimaş-Cadariu, 

fost ministru al Sănătăţii 

în Guvernul Cioloş, 

să deschidă lista candida-

ţilor pentru Camera 

Deputaţilor. Sociologul 

Vasile Dîncu, preşedintele 

Consiliului Naţional 

al PSD, va deschide 

lista pentru Senat.

Organizaţia PSD Cluj a de-

cis, în şedinţa internă de marţi 

seară, ca Patriciu Achimaş-Ca-

dariu să deschidă lista PSD 

pentru Camera Deputaţilor, 

după ce luni, sociologul Vasi-

le Dâncu a anunţat că va fi  

primul pe lista pentru Senat.

„Locul întâi la Senat va fi  

domnul Vasile Dîncu, iar lo-

cul întâi la Camera Deputa-

ţilor, domnul Patriciu Andrei 

Achimaş-Cadariu. Celelalte 

locuri pe listă le vom comu-

nica după aprobarea Birou-

lui Politic Naţional de mâi-

ne (miercuri, după închide-

rea ediţiei – n.r.). Astăzi 

(marţi – n.r.) au fost valida-

te o parte dintre judeţe, mâi-

ne vor fi  validate celelate”, 

a declarat preşedintele PSD 

Cluj, Alexandru Cordoş.

Patriciu Achimaş-Cadariu 

este medic, fost ministru al 

Sănătăţii în Guvernul Cioloş, 

între 17 noiembrie 2015 – 9 

mai 2016. În prezent este con-

ferenţiar universitar la Uni-

versitatea de Medicină şi Far-

macie „Iuliu Haţieganu” şi di-

rectorul medical al Institutu-

lui Oncologic „Prof. Dr. Ion 

Chiricuţă” din Cluj-Napoca.

Surse: Cordoş, locul 2 
la Camera Deputaţilor?

Sursele Monitorul de Cluj 

din PSD Cluj arată că locul 

doi pe lista pentru Camera De-

putaţilor a fost propus chiar 

preşedintele organizaţiei, Ale-

xandru Cordoş. Candidaţi pen-

tru Camera Deputaţilor mai 

sunt Laura Chioreanu, Horea 

Chirteş, dar şi actualul depu-

tat Cornel Itu. Horia Nasra, 

actual deputat PSD de Cluj, 

nu şi-a depus candidatura, 

susţin aceleaşi surse.

La Senat, printre candidaţi 

se vor număra Ovidiu Secară 

şi Claudia Anastase. Mâine, 

22 octombrie, este termenul-li-

mită pentru depunerea listei 

de candidaţi, ziua în care vor 

fi  depuse listele fi nale, a pre-

cizat Alexandru Cordoş.

De asemenea, conducerea 

PSD Cluj ar fi  purtat discu-

ţii cu mai multe personali-

tăţi din Cluj-Napoca, printre 

care şi Patriţiu Abrudan, di-

rectorul general adjunct al 

Băncii Transilvania, dar şi o-

mul de afaceri Ştefan Gado-

la, CEO al companiei cluje-

ne Energobit şi acţionar al 

clubului de fotbal CFR Cluj.

Medicul Achimaş-Cadariu deschide lista 
PSD Cluj la Camera Deputaţilor

PRO România Cluj a 

depus listele candidaturi-

lor pentru alegerile parla-

mentare din 6 decembrie.

Miercuri, 21 octombrie 

2020, liderii PRO România Cluj 

au depus listele de candidaţi 

pentru alegerile parlamenta-

re din 6 decembrie. Fostul con-

silier judeţean Remus Lăpu-

şan deschide lista la Camera 

Deputaţilor, iar Adrian Mag-

daş, lista de la Senat.

„Candidez pentru Camera 

Deputaţilor, convins fi ind că am 

experienţa şi abilităţile optime 

pentru a propune o serie de ini-

ţiative necesare pentru societa-

tea românească în aceste vre-

muri, atât în ceea ce priveşte 

mediul de afaceri autohton, cât 

şi în ceea ce priveşte politicile 

de protecţie socială. Lucrurile 

merg din rău în mai rău cu ac-

tuala guvernare, iar PSD-ul na-

ufragiază, aşadar îi revine par-

tidului PRO România sarcina di-

fi cilă de a face opoziţie într-o 

perioadă de criză economică, 

politică şi socială. Vom da tot 

ce avem mai bun în acest sens”, 

a declarat Remus Lăpuşan, li-

der PRO România Cluj.

„Candidez cu gândul că am 

şi o responsabilitate faţă de a-

ceastă profesie pe care o prac-

tic de zeci de ani. Sunt parte a 

sistemului educaţional şi îi cu-

nosc fi surile. Am în plan o se-

rie de iniţiative în ceea ce pri-

veşte educaţia, atât pentru pro-

movarea competenţei în sistem, 

cât şi pentru a adapta curricu-

lumul la provocările viitorului”, 

a subliniat Adrian Magdaş, can-

didat la Senatul României.

Candidaţii PRO România 

Cluj au transmis că îşi propun 

ca în următorii patru ani să „re-

calibreze sistemul educaţional” 

ţinând cont de evoluţiile de la 

nivel european, să echilibreze 

sistemul unitar de pensii, să 

aducă mai multă efi cienţă şi 

coerenţă în ceea ce priveşte po-

liticile de sănătate, dar şi să 

propună şi să susţină o serie 

de iniţiative în ceea ce priveş-

te stimularea şi protejarea an-

treprenoriatului autohton, în 

special din zona IMM-urilor şi 

a producţiei agricole.

Remus Lăpuşan este primul pe lista 
PRO România Cluj la Camera Deputaţilor

Ovidiu Cîmpean, directorul 

Direcţiei Generale 

Comunicare Dezvoltare 

locală şi Management 

Proiecte din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca, şi-a 

depus candidatura pentru 

un loc de deputat, propu-

nându-şi să ducă în 

Parlament bunele practici 

testate cu succes în 

Capitala Transilvaniei.

„Săptămâna aceasta mi-am 

depus dosarul de candidatură 

pentru un loc în Parlamentul 

României, la Camera Deputa-

ţilor. Le mulţumesc colegilor 

mei din fi liala Cluj a Partidului 

Naţional Liberal pentru votul 

şi încrederea pe care mi le-au 

acordat. Mă bucur să fac par-

te dintr-o echipă performantă! 

Candidatura mă provoacă să 

demonstrez că valorile şi pro-

cesele pe care le-am testat la 

Cluj-Napoca – în dezvoltarea 

din ultimii ani a oraşului – sunt 

replicabile şi pot deveni avan-

taje competitive şi în domeniul 

elaborării de politici şi legisla-

ţie la nivel naţional”, a trans-

mis Ovidiu Cîmpean.

Cîmpean a adăugat că ve-

de în candidatura sa o bună 

oportunitate de a duce mai 

departe instrumentele de ino-

vare socială dezvoltate la 

Cluj-Napoca şi de a le pune 

în folosul unui număr mai 

mare de români.

„Lumea din jurul nostru se 

schimbă într-un ritm care nu 

ne mai permite să mergem pe 

căile vechi şi adesea demons-

trate ca neefi ciente sau inega-

le. Soluţiile la probleme atât de 

complexe, precum cele cu ca-

re ne confruntăm în zilele 

noastre, se găsesc mai uşor, 

mai repede şi mai bine împre-

ună. Am lucrat în echipă în 

ultimii ani pentru a dezvolta 

instrumente de inovare soci-

ală, pentru a oferi Clujului o 

direcţie bună şi un ritm de 

creştere ridicat. Acum avem 

marea oportunitate de a duce 

aceste instrumente şi mai de-

parte şi de a le pune în folosul 

unui număr mult mai mare de 

români”, a mai arătat acesta.

„Nu doresc să bat 
în cuie un decalog 
şi să rămân blocat în el”

Ovidiu Cîmpean promite că 

va avea un program politic 

„agil” în următorii patru ani, 

adaptabil provocărilor viitoare.

„Programul meu politic în 

următorii patru ani va fi  unul 

agil şi adaptabil. Nu doresc 

să bat în cuie un decalog şi 

să rămân blocat în el. Pentru 

că, iată, e nevoie să fi m pre-

gătiţi să reacţionăm la orice – 

de la un virus care ne întoar-

ce planurile şi viaţa pe dos, 

la nevoia de a găsi căi acce-

lerate de recuperare a decala-

jelor cu alte ţări europene”, a 

mai declarat Cîmpean.

Direcţiile principale pe ca-

re le va urma vor fi  cele con-

turate de Uniunea Europea-

nă ca priorităţi – green, digi-

tal, resilience.

„Cu toate acestea însă, niş-

te direcţii de la care nu mă voi 

abate şi la adoptarea cărora mă 

bazez pe colegii mei deputaţi 

sunt direcţiile strategice ale U-

niunii Europene, în care sun-

tem un membru cu toate res-

ponsabilităţile care rezidă de 

aici. În următorii patru ani, în 

Camera Deputaţilor din Parla-

mentul României, „ecologic”, 

„rezilient”, „digital” vor fi  ter-

meni care trebuie să intre în 

limbajul comun al tuturor. De 

asemenea, nu putem progre-

sa fără a fi  incluzivi, iar acest 

lucru este esenţial în tot ceea 

ce vom întreprinde. De la ega-

litatea de gen, la atenţia pen-

tru nevoile românilor vulnera-

bili, toţi trebuie să ne uităm la 

proiectele pe care le propunem 

şi din această perspectivă”, a 

completat Cîmpean.

Din Primăria Cluj-Napoca, în Parlament?
Ovidiu Cîmpean, candidat PNL la Camera Deputaţilor, îşi propune să ducă în Parlament practicile testate la Cluj

Ovidiu Cîmpean este directorul Direcţiei Generale Comunicare Dezvoltare locală 
şi Management Proiecte din cadrul Primăriei Cluj-Napoca

Candidaţii 
la Camera Deputaţilor
 Lăpușan Remus-Gabriel
 Șteţcu Gabriel
 Macrea Maria Florica
 Irimie Vicenţiu Mircea
 Sonica Eusebiu Daniel
 Codrean Dan Cristian
 Rusu Anna
 Pleșa Iulian Ionel
 Bărăian Tiberiu
 Șasa Daniel Cozmin
 Morariu Adrian Daniel
 Neamţ Viorel Claudiu
 Ionescu Georgian Sorin

Candidaţii la Senat
 Magdaș Adrian
 Grigar Tiberiu
 Revnic Vasile Marinel
 Mureșan Ioan-Florin
 Bocoș Petruţa Cristina
 Pop Annamaria Andreea

Cine sunt candidații 
PRO România?
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ZIUA PORTILOR DESCHISE 25 OCTOMBRIE 2020

Pentru sediul din mun. Cluj-Napoca

Camera Notarilor Publici Cluj organizeaza în data de 25 octombrie 2020(DU-
MINICA) „Ziua Porţilor Deschise“, prilej cu care publicul intersat va benefi cia de 

consultanţa juridică gratuită în materie notarială privind unele aspecte referitoa-

re la procedura succesorală notarială, procedura divorţului, redactarea înscrisuri-

lor cu conţinut juridic, autentifi carea înscrisurilor, legalizarea copiilor de pe înscri-

suri, efectuarea și legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, nu-

mirea custodelui sau a curatorului special, primirea în depozit a bunurilor, a in-

scrisurilor și a documentelor prezentate de părti, precum și a sumelor de bani, a 

altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral. 

Consultaţiile notariale gratuite se vor desfasura în intervalul orar 9:00 – 13:00.

În contextul actual, determinat de necesitatea păstrării măsurilor de siguran-
ţa impuse de criza sanitară COVID-19, Camera Notarilor Publici CLUJ va organi-
za acest eveniment în sistem online, prin intermediul platformei ZOOM, precum 
şi telefonic.

Puteţi contacta un expert al Camerei Notarilor Publici Cluj utilizând platforma 

Zoom accesând link-ul afi sat pe site-ul Camerei www. cnpcluj.ro. Pentru a păstra 

confi denţialitatea datelor dumneavoastră în concordanţă cu Regulamentul Gene-

ral de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, după accesarea platformei, conexi-

unea cu dumneavoastră va fi  preluată imediat după ce persoana care a solicitat 

o consultaţie notarială și se afl ă deja în convorbire, va termina audienţa.

În cazul în care conexiunea la internet nu este sufi cient de bună pentru a putea 

accesa platforma Zoom, puteţi folosi ca metodă alternativa apelul telefonic, nu-

merul alocat fi ind:

Sediul Camerei Notarilor Publici Cluj din mun. Cluj-Napoca-0740-023.920

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 

ani în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale 
≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conduce-
re categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și 

meserii, cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 
an în instalaţii. Permis de conducere categ. B.

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

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te in-
vităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.11.2020, pe adresa de e-mail: ione-
la.muresan@eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro

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

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali au ales, 

miercuri, într-o şedinţă 

extraordinară, viceprima-

rii municipiului 

Cluj-Napoca pentru urmă-

torii patru ani. Primarul 

Emil Boc i-a propus pe 

viceprimarii în funcţie 

pentru un nou mandat, 

Dan Ştefan Tarcea 

şi Oláh Emese.

„În primul rând, vă felicit 

încă o dată pentru alegerea 

dumneavoastră şi vă mulţu-

mesc că aţi răspuns încă din 

prima zi de a fi  la muncă şi de 

a asigura gestionarea treburi-

lor oraşului în interesul cluje-

nilor. Conform legii, am posi-

bilitatea să vin în faţa dumnea-

voastră pentru a vă propune 

întregirea echipei executive a 

municipiului Cluj-Napoca prin 

propunerile pentru funcţiile de 

viceprimar. Municipiul Cluj-Na-

poca, potrivit legii, are două 

poziţii de viceprimar, motiv 

pentru care îmi revine plăcerea 

să vă propun din rândul con-

silierilor locali ca şi viceprimari 

pe domnul Tarcea Ştefan din 

partea PNL şi pe doamna Oláh 

Emese din partea UDMR, cu 

menţiunea legală potrivit căre-

ia domnul Tarcea primeşte de 

drept prerogativele, în cazul în 

care primarul este plecat din 

localitate şi substituie primarul 

în situaţiile prevăzute de lege”, 

a declarat Emil Boc.

Tarcea şi Oláh, 
viceprimari 
pentru încă 4 ani

Rezultatul votului a fost 

lipsit de surprize, astfel că 

Dan Ştefan Tarcea şi Oláh Eme-

se au obţinut fi ecare câte un 

nou mandat de viceprimari ai 

municipiului Cluj-Napoca.

„Comisia constată că au fost 

exprimate în toatl 25 de voturi, 

din care 25 de voturi valabil 

exprimate. În urma acestora, 

pentru alegerea viceprimarului 

municipiului Cluj-Napoca, au 

fost obţinute următoarele re-

zultate: Dan Ştefan Tarcea, din 

partea PNL – 25 de voturi, Oláh 

Emese, din partea UDMR – 20 

de voturi, Adriana Cristian, din 

partea Alianţei USR-PLUS – 5 

voturi”, a declarat consilierul 

local Florin Gliga.

Tarcea: „Voi încerca 
să nu vă dezamăgesc”

Dan Ştefan Tarcea le-a mul-

ţumit consilierilor locali pentru 

încredere şi le-a promis că va 

face tot ce îi stă în puteri să 

menţină Clujul pe primul loc.

„Vreau să vă mulţumesc 

foarte mult pentru încrede-

rea acordată. Este o mare res-

ponsabilitate pentru mine, 

dar în acelaşi timp şi o mare 

onoare, să fi u viceprimar pen-

tru al doilea mandat. Aş vrea 

să îi mulţumesc şi domnului 

primar Emil Boc pentru în-

crederea pe care mi-a acor-

dat-o şi, să ştiţi, domnule pri-

mar, că sunt foarte onorat să 

fac parte din aceeaşi echipă 

cu dumneavoastră. Voi încer-

ca să nu vă dezamăgesc şi să 

fac tot ceea ce îmi stă în pu-

teri să menţinem Clujul pe 

primul loc şi calitatea vieţii 

aici, la noi acasă”, a spus vi-

ceprimarul Tarcea.

Oláh Emese: 
„În Cluj, funcţionează 
multiculturalismul”

La rândul ei, Oláh Emese 

le-a adresat mulţumiri colegi-

lor, spunând că, la Cluj-Na-

poca, multiculturalismul 

într-adevăr funcţionează.

„Vă mulţumesc, domnule 

primar şi stimaţi colegi, pen-

tru încrederea acordată, tre-

buie să vă mărturisesc că, da-

că este să mă gândesc la ul-

timii trei ani şi jumătate din 

viaţa mea, îmi aduc aminte 

trei momente speciale, respec-

tiv gala de închidere a Zilelor 

Culturale Maghiare, când am 

avut ocazia, împreună cu dom-

nul primar, să reprezentăm 

conducerea acestui oraş şi să 

dovedim comunităţii că, 

într-adevăr, în Cluj-Napoca 

funcţionează multiculturalis-

mul. Sper ca şi în acest man-

dat o să avem ocazia, după 

trecerea pandemiei, de a sa-

vura asemenea momente şi 

să lucrăm împreună pentru 

dezvoltarea Clujului. A fost 

un mandat cu succes, dar măr-

turisim că mai avem şi foar-

te multe lucruri de făcut”, a 

spus Oláh Emese.

Noii viceprimari sunt tot cei vechi!
Dan Tarcea (PNL) şi Oláh Emese (UDMR), realeşi viceprimari ai municipiului Cluj-Napoca

Dan Ștefan Tarcea (PNL) și Oláh Emese (UDMR), vechii și noii viceprimari ai municipiului Cluj-Napoca, alături de primarul Emil Boc

Grupul USR-PLUS din Consiliul 
Local Cluj-Napoca au propus-
o pe Adriana Cristian pentru 
funcția de viceprimar.

„Grupul consilierilor USR-
PLUS dorește să o nominali-
zeze pe doamna Cristian 
Adriana. Considerăm că este 
un candiadt competent, ca-
pabil, după cum atestă și ca-
riera dânsei din domeniul IT, 
unde are o experiență de 
peste 10 ani de management 
și are experiență în gestiona-
rea proiectelor mari și foarte 
mari. Aș vrea să subliniez că 
suntem aici să susținem și să 
contribuim la orice proiect în 
interesul cujenilor și propune-
rea noastră vine și în acest 
sens, al unei colaborări des-
chise și transparente. 
Considerăm că este un de-
mers fi resc, întrucât suntem a 
doua forță politică din oraș și 
ne bucurăm de încrederea și 
sprijinul unei porțiuni semni-
fi cative a populației”, a spus 
Alexandra Oană, reprezen-
tanta grupului USR-PLUS în 
Consiliul Local.

Alianța USR-PLUS 
a avut candidat propriu
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Ţinând seama de Hotărârea Comitetului Judeţean pen-
tru Situaţii de Urgenţă Cluj nr. 55 din 20 octombrie 2020 
pentru modifi carea, respectiv completarea, anexelor nr. 1 
și 2 la Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Cluj nr. 52 din 15.10.2020 privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţii și de dimi-
nuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza jude-
ţului Cluj, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusu-
lui SARS-CoV-2, Teatrul Naţional din Cluj-Napoca suspen-
dă toate spectacolele cu public programate în perioada 
22-31 octombrie 2020.

Spectatorii care și-au achiziţionat bilete la spectacolele 
programate în perioada 22-31 octombrie le vor putea re-
turna, în funcţie de metoda de cumpărare:

• contravaloarea biletelor achiziţionate din Agenţia de 
bilete va fi  restituită la cerere exclusiv în Agenţia de bilete 
până la data de 31 octombrie 2020 inclusiv. Agenţia de bi-
lete este deschisă de marţi până duminică, între orele 17:00 
– 19:00, în clădirea Teatrului Naţional, pe laterala vestică.

• contravaloarea biletelor achiziţionate online poate fi  
restituită printr-o solicitare trimisă la adresa biletmaster@
eventim.ro.

Activitatea Teatrului Naţional Cluj-Napoca va continua 
în luna octombrie în regim online. Puteţi viziona în conti-
nuare spectacolele noastre, în confortul și siguranţa casei 
dumneavoastră.

Începând de astăzi, am pus în vânzare bilete pentru spec-
tacolele lunii octombrie în regim online.

!ATENŢIE! Biletele achiziţionate pentru spectacolele cu pu-
blic din perioada 22-31 octombrie (indiferent de modalitatea 
de achiziţionare) NU SUNT VALABILE pentru vizionarea online!

Așadar, vă invităm să urmăriţi online spectacolele din 
luna octombrie 2020, și să accesaţi linkurile de mai jos pen-
tru achiziţionarea noilor bilete:

22 octombrie, ora 19:00 – spectacol înregistrat
POVEŞTI DE DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE după Gabriel 

Liiceanu, Adriana Bittel, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschi-
vescu, Ana Blandiana, regia: Tudor Lucanu

Link bilete: https://www.eventim.ro/ro/bilete/poves-
ti-de-dragoste-la-prima-vedere-online-558114/event.
html?coârou

23-25 octombrie – spectacol video
ÎN OGLINDĂ de Radu F. Alexandru, regia: Andreea Iacob
Link bilete: https://www.eventim.ro/ro/bilete/in-oglin-

da-online-557628/event.html

24 octombrie, ora 19:00 – spectacol înregistrat
CERERE ÎN CĂSĂTORIE de A.P. Cehov, regia: Sorin Misirianţu
Link bilete: https://www.eventim.ro/ro/bilete/cere-

re-in-casatorie-online-558115/event.html?coârou

28 octombrie, ora 19:00 – spectacol înregistrat
ANGAJARE DE CLOVN de Matei Vișniec, regia: Sorin 

Misirianţu
Link bilete: https://www.eventim.ro/ro/bilete/angaja-

re-de-clovn-online-558116/event.html?coârou

31 octombrie, ora 19:00 – spectacol înregistrat
UBU ÎN CONCERT după Alfred Jarry și Gábor Tompa, spec-

tacol-concert de Ada Milea
Link bilete: https://www.eventim.ro/ro/bilete/u-

bu-in-concert-online-558117/event.html?coârou

Spectacolul KEAN, iniţial programat pentru data de 27 
octombrie, se anulează și nu se va regăsi pe lista de spec-
tacole difuzate în regim online, contravaloarea biletelor 
achiziţionate deja, putând fi  recuperată așa cum am men-
ţionat mai sus.

Întreaga echipă a Teatrului Naţional Cluj-Napoca vă mul-
ţumește pentru înţelegere și speră într-o revedere în cu-
rând și în siguranță!

Europarlamentarul PNL/

PPE Daniel Buda, preşe-

dinte al Partidului 

Naţional Liberal (PNL) 

Cluj, a avut o intervenţie 

în Parlamentul European 

cu privire la viitoarei 

Politici Agricole Comune 

a Uniunii Europene.

Eurodeputatul clujean a 

afi rmat că Uniunea Europea-

nă este unul dintre cei mai 

importanț i producă tori de ali-

mente ș i garanț i ai securită ț ii 

alimentare din lume, furnizâ nd 

milioane de locuri de muncă , 

lucru ce trebuie consolidat şi 

după 2020, prin Politica Agri-

colă Comună (PAC) a Uniunii 

Europene (UE).

„În cadrul dezbaterii din 

Parlamentul European pe mar-

ginea viitoarei Politici Agrico-

le Comune, am intervenit şi 

am transmis faptul că PAC va 

trebui să asigure mai multă 

fl exibilitate, iar statele mem-

bre au obligaţia de a nu mai 

adăuga condiţii suplimentare 

faţă de regulamentele europe-

ne. PAC este un parteneriat 

între agricultură şi societate, 

între Europa şi fermieri. No-

ua PAC va consolida poziţia 

fermierilor, dar va juca şi un 

rol-cheie în protejarea biodi-

versităţii”, a declarat euro-

pearlamentarul Daniel Buda.

Statele membre, 
obligate să nu împovăreze 
fermerii cu noi sarcini

Politica Agricolă Comună 

trebuie să asigure protejarea 

intereselor fermierilor, dar şi 

a consumatorilor, susţine eu-

roparlamentarul clujean, iar 

statele membre ar obligate să 

nu împovăreze fermerii cu noi 

sarcini, care nu sunt prevăzu-

te în regulamentele europene.

„Trăim într-o lume în con-

tinuă schimbare, iar politica 

agricolă comună post-2020 

va trebui să facă faţă provo-

cărilor actuale şi viitoare. PAC 

trebuie să asigure mai multă 

subsidiaritate şi fl exibilitate, 

pentru a ţine cont de condi-

ţiile şi nevoile locale, dar în 

acelaşi timp, trebuie să ră-

mână unită. Statele membre 

sunt obligate să nu împovă-

reze fermerii cu noi sarcini, 

care nu sunt prevăzute în re-

gulamentele Europene”, a 

precizat Daniel Buda.

„Fermierii joacă un rol-che-

ie în combaterea schimbări-

lor climatice, protejarea me-

diului şi conservarea peisaje-

lor şi a biodiversităţii. Aceas-

tă politică va pune accentul 

pe mediu ș i climă , dezvoltând 

zonele Uniunii Europene, va-

lorifi când oportunităţile, so-

ciale şi de mediu”, a comple-

tat eurodeputatul clujean, în 

Parlamentul European.

PAC este un parteneriat 
între Europa şi fermieri

Totodată, Politica Agricolă 

Comună (PAC) a Uniunii Eu-

ropene vizează crearea unor 

programe de investiţii în cer-

cetare şi inovare, asigurând 

un parteneriat între agricultu-

ră şi scoietate.

„PAC îşi propune în ace-

laşi timp să răspundă proble-

melor apărute în sectorul agri-

col. Îmbătrânirea populaţiei 

în spaţiul rural este o reali-

tate. Încurajarea tinerilor să 

devină fermieri reprezintă o 

adevărată provocare, dar ca-

re va asigura viitorul securi-

tăţii alimentare a Europei. 

Utilizarea agriculturii de pre-

cizie în Europa este încă foar-

te scăzută. Programele de in-

vestiţii în cercetare şi inova-

re vor reprezenta o prorita-

te-cheie, care vor permite fer-

mierilor europeni alinierea la 

standarde tot mai înalte”, a 

punctat preşedintele PNL Cluj.

„PAC este un parteneriat 

între agricultură şi societate, 

între Europa şi fermieri. Agri-

cultura ș i industria alimentară  

fac din UE unul dintre cei mai 

importanț i producă tori de ali-

mente ș i garanț i ai securită ț ii 

alimentare din lume, furnizâ nd 

milioane de locuri de muncă . 

Acest lucru trebuie fi e conso-

lidat şi după 2020”, a mai 

transmis europarlamentarul 

Daniel Buda.

Statele membre UE, 
obligate să nu împovăreze 
fermierii cu noi sarcini
Europarlamentarul Daniel Buda (PNL/PPE): „Politica Agricolă 
Comună post-2020 trebuie să facă faţă provocărilor viitoare”

Europarlamentarul PNL/PPE Daniel Buda, președintele PNL Cluj

DANIEL BUDA | 
europarlamentar 
PNL/PPE

„Statele membre sunt 
obligate să nu 
împovăreze fermierii 
cu noi sarcini care 
nu sunt prevăzute 
în regulamentele 
europene. Viitoarea 
Politică Agricolă 
Comună trebuie 
să asigure mai 
multă subsidiaritate 
și fl exibilitate 
pentru a ține cont 
de condițiile și nevoile 
locale și pentru 
a consolida poziția 
fermierilor.“
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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 apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare păzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (1.7)

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

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se ofe-
ră comision agenţiilor imobiliare. 
Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

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

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 

băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

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 supli-
mentare la telefon 0756-269934 
sau 0761-626097.

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

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

TERENURI

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

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Pensiunea Sfânta Sava, teren 
plan, compact, pretabil pentru con-
strucţii de anvergură, front 280 m 
direct la șoseaua europeană E60, 
curent electric, carte funciară, preţ 
4 euro/mp. Tel. 0744-653097. 
(7.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 3500 
mp, cu C.F., intabulat, împrejmuit 
și plantat cu pomi pe rod, grădină, 
la 70 km de oraș, lângă șoseaua 
Cluj-Oradea, Gara Brăișoru, preţul 
pieţei din zonă. Informaţii supli-
mentare la telefon 0747-417912. 
(7.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (7.14)

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

TUIT

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, în 
cart. Iris, situat între case, front 27 
m la drum, carte funciară, cadas-
tru, curent electric, 3,5 km din stra-
da Oașului până la teren,  
preţ 10 euro/mp. Informaţii la te-
lefon 0744-653097. (6.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (6.7)

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

lefon 0742-431611.

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

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

¤ Caut de lucru ca șofer, cat. B, C, 
E, experienţă pe Europa, limbi cu-
noscute engleza, germană, italia-
nă, tur-retur, weekendurile liber. 
Pentru alte informaţii sunaţi la nr. 
de telefon 0749-913740. (7.7)

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 

preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

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

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

UZ CASNIC

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

¤ Vând mașină de cusut Singer la 
pedală. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 60 
cm și de 60 x 120 cm, în stare bu-
nă de funcţionare. Pentru informa-
ţii și detalii sunaţi la tel. 
0745-300323 sau 0264-424005 
(7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 ser-
tare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(10.11)

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

MOBILIER

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

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

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

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

DIVERSE

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (1.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (11.11)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (11.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(11.11)

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

¤ Vând sanuri cizme pentru ciz-
me militare, carâmb înalt nr. 
41-42. Tel. 0745-300323. (7.7)

¤ Vând absorbante scutece chiloţi 
pentru incontinenţă, la preţuri bu-
ne. Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0746-513329. 
(7.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Infor-
maţii la telefon 0264-424005. 
(7.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
nr. 39, culoare gri și lungi, negre. 
Informaţii la nr. de telefon 
0745-300323 (7.7)

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (8.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 0752-296902. 
(8.14)

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

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (9.11)

¤ Vând miez de nucă, producţie 
2020 la preţul de 30 RON/kg și 
nucă în coajă la preţul de 10 
RON/kg, zonă nepoluată. Infor-
maţii la tel. 0748-220979. 
(11.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(11.11)

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pen-
tru informaţii și detalii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0745-265436.

PIERDERI

¤ Pierdut acte de proprietate 
pentru casă și teren, situat în sat 
Mera nr. 204, jud. Cluj, pe nume-
le KELEMEN GHEORGHE, SZI-
LAGYI ELISABETA, HORVATH 
FRANCISC şi PETRIŞOR NASTA-
SIA. Se declară nule.

¤ Pierdut legitimaţie și carnet de 
student în zona Mărăști, pe nu-
mele MOROŞAN IOAN SEBASTI-
AN din cadrul UT Inginerie Electri-
că. Le declar nule.

¤ Pierdut legitimaţie și carnet de 
student în zona Mărăști, pe nu-
mele MOROŞAN IOAN SEBASTI-
AN din cadrul UT Inginerie Electri-
că. Le declar nule.

¤ S.C. PHP DOT COM S.R.L., RO 
30170325, J12/1248/2012, 
pierdut certifi cat constatator pen-
tru activităţile desfășurate la terţi.
Se declară nul.

¤ Pierdut card legitimașie de par-
care pentru persoane cu handicap 
seria DASM-CJ-006117, emis de 
DASM la data de 10.07.2017, ex-
piră 02.10.2020, titular MARTIŞ 
IOAN. Îl declar nul.

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.
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EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ ANGAJARE

 SC TERMOFICARE NAPOCA SA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Organizează concurs pentru ocuparea unui post de 
Gestionar depozit.

Condiţii de participare:

- Studii medii cu diplomă de bacalaureat
- Experienţă in domeniu de minim 3 ani

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul 
unitatii și vor conţine:

- cerere de înscriere la concurs
- curriculum vitae
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
- cazierul judiciar
-  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 
0264503720 sau la adresa de email bru@termonapoca.ro.

ANUNŢ

RADP Cluj-Napoca
aduce la cunoștința cetățenilor 

municipiului Cluj-Napoca 
faptul că începând cu ziua de 

luni, 26 octombrie 2020, 
se va încheia activitatea de agrement 

pe lacurile Chios si Gheorgheni 
din acest sezon.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord.1798/2007, 
S.C. EST COMPANY ROM IMPEX S.R.L. anunță 
începerea demersurilor în vederea obținerii autorizației 
de mediu pentru obiectivul „Fabricarea de confecţii uşoare, 
specializare în lenjerie intimă şi costume de baie“, Cluj-
Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 14, județul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni: 
9:00 – 16:00, marți, miercuri, joi, vineri: 9:00 – 14:00.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, ROSAM 
PROD S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „COLECTARE 
DEŞEURI NEPERICULOASE, COLECTARE DEŞEURI DE BATERII 
ŞI ACUMULATORI UZAŢI, TRATARE ULEIURI UZATE ALIMENTARE, 
FABRICARE LICHID DE PARBRIZ“, din Sat Gilău, com. Gilău, 
zona LA BRANIȘTE, înscris în C.F. Nr. 52289 Gilău, de sub 
A1, cu nr. cad/5198/257/1/2, 5198/258/1/2, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 8:00-14:00 
sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro .

AUTORIZAŢIE 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. TAF PRESOIL S.R.L. începerea demersurilor în 
vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul 
„Unitatea de procesare (la rece) a semintelor oleaginoase“, 
din Sat Luncani (Comuna Luna), Nr. 117A, Judeţul 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 între orele 12:30 – 17:00, 
marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri 
între orele 8:30 – 13:00.

ANUNŢ VÂNZARE BUNURI MOBILE
TRICOTAJE SOMEȘUL S.A.

Subscrisa TRICOTAJE SOMEŞUL S.A. cu sediul în 
România, Mun. Cluj-Napoca. B-dul Muncii nr.14, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului Cluj sub nr. 
J12/152/1991, având cod fi scal RO 202140, capital social 
integral vărsat 4.106.880 lei, licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri mobile proprietatea societăţii, 
licitaţia va avea loc în data de 04.11.2020, la ora 10 la 
adresa Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.18, jud. Cluj.

Mijloace fi xe/active (mobilier, maşini de tricotat, 
maşini de cusut, fi re) şi obiect de inventar, situate în 

Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.18, jud. Cluj.

Lista detaliată cu preţurile individuale poate fi  consultată 
la adresa din Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.18, jud. Cluj.

Notă: Referitor la TVA se vor aplica normele legale în 
vigoare la data tranzacţiei;

Informaţii suplimentare privind activele și procedura 
de vânzare, se pot obţine la adresa de mail secretariat@
somesul.ro. Tricotaje Someșul S.A. sau la sediul din Mun. 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.18, jud. Cluj. de luni-vineri 
în intervalul orar 08.00-13.00.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Bax Consdesign S.R.L., Cluj-Napoca 
(în faliment, in bankruptcy, en faillite) conform Sentinţei 
civile nr. 1474/2020 pronunţată în Ședinţa publică din data 
de 20.10.2020 în dosarul nr. 386/1285/2020 afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj:

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Bax Consdesign S.R.L. (Cluj-Napoca, 
str. Răsăritului, nr. 100, bl. R1, sc. 3, et. 4, ap. 34, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/552/2009, 
CUI 25261400) că faţă de aceasta s-a dispus intrarea în 
faliment în procedură simplifi cată prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare este 
03.11.2020 (pentru creanţele născute între data deschiderii 
procedurii insolvenţei – 29.09.2020 și data deschiderii 
procedurii falimentului în formă simplifi cată – 20.10.2020).

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este 10.11.2020.

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

• Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 24.11.2020.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii Bax 
Consdesign S.R.L. va avea loc în data de 27.11.2020, ora 
14.00, la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din localitatea Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUSSEUX SUICURA S.R.L.
angajează

DIRECTOR GENERAL.
Salariu 2350 lei brut, program 8 ore/zi.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită C.V. la: 
etolorcallister@gmail.com.
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Novak Djokovici 
nu va participa 
la turneul de la Paris
Tenismanul sârb Novak 
Djokovic, liderul clasamentului 
mondial, a decis să nu participe 
la turneul ATP Masters 1.000 de 
la Paris, deoarece nu are puncte 
de apărat la evenimentul care 
va avea loc în perioada 2-8 no-
iembrie, în încercarea sa de a 
termina sezonul pe primul loc în 
lume, a anunţat sportivul de 33 
de ani, citat de Reuters.
„Nu voi juca la Paris, pentru că nu 
îmi pot adăuga puncte, dar voi 
merge la Viena și la Londra”, a 
declarat Djokovic în ediţia de 
miercuri a cotidianului Sportski 
Zurnal din Belgrad.
„Pot câștiga până la 500 de punc-
te la Viena, pentru că nu am evo-
luat acolo anul trecut, și mai sunt 
multe puncte disponibile la 
Londra”, a explicat Djokovic.
Sârbul a câștigat al 36-lea său 
titlu Masters la Roma, luna tre-
cută, desprinzându-se de rivalul 
său Rafael Nadal, care a confi r-
mat că va participa la turneul 
de la Paris, după ce a cucerit al 
13-lea său titlu la Roland 
Garros, pe 11 octombrie.

Caz de COVID-19 
în Formula 1
Pilotul canadian Lance Stroll a 
anunţat, miercuri, că a fost testat 
pozitiv la COVID-19 după Grand 
Prix-ul Eifel la Formula 1, desfășu-
rat pe 11 octombrie, dar s-a vin-
decat și va putea lua startul la 
Marele Premiu al Portugaliei, din 
acest weekend.
Stroll (21 ani) a ratat cursa de la 
Nürburgring după ce s-a simţit 
rău și a fost înlocuit în ultimă in-
stanţă de germanul Nico 
Hulkenberg în monopostul 
Racing Point.
Echipa cu sediul la Silverstone, 
deţinută de tatăl pilotului, 
Lawrence Stroll, afl ată pe locul al 
treilea în clasamentul constructo-
rilor, a precizat atunci că Lance s-a 
simţit rău încă de la Marele 
Premiu al Rusiei, din 27 septem-
brie, dar a fost testat negativ la 
coronavirus.

Dinamo a pierdut 
cu Sporting în EL
CS Dinamo București a fost învin-
să de echipa portugheză Sporting 
Lisabona, cu scorul de 27-25 
(16-15), marţi seara, în Sala 
Dinamo, la debutul său în Grupa 
B a competiţiei masculine de 
handbal EHF European League.
Dinamo a avut controlul jocului 
în prima repriză, în care a con-
dus la două (8-6) și trei goluri 
(10-7, 11-8, 12-9, 13-10), dar 
înainte de pauză lusitanii au re-
ușit să întoarcă scorul pe fondul 
unor ratări ale dinamoviștilor, 
astfel că la pauză oaspeţii au 
avut avantaj minim, 16-15.
Sporting și-a mărit avansul în de-
butul părţii secunde, la 18-15, și 
a rămas la cârma, cu două-trei 
goluri în plus, până în min. 50, 
când Dinamo a reușit egalarea, 
23-23. Dinamo a mai condus o 
singură dată, cu 24-23, dar două 
eliminări în două minute 
(Savenco și Mousavi) au întors 
din nou soarta meciului, 
Sporting marcând de patru ori la 
rând, pentru 27-24 pe tabelă. 

Pe scurt

PUBLICITATE

Componenţii U-Banca 

Transilvania cu teste 

negative au revenit 

la antrenamente 

după câteva zile 

de incertitudine şi spai-

mă. Din fericire, 

cei patru jucători care 

au scăpat neinfectaţi, 

precum şi componenţii 

staff-ului, sunt 

în continuare negativi.

Drept urmare, aceştia au 

reluat antrenamentele, clu-

bul primind acordul din par-

tea Direcţiei de Sănătate Pu-

blică. La antrenamentele 

din această săptămână vor 

participa Nandor Kuti, Tu-

dor Şomăcescu, Donatas Ta-

rolis şi Andrija Stipanovic. 

Lor li se vor alătura junio-

rii U18 Alexandru Turdean, 

Darius Coste şi Alexandru 

Paşca, care au fost, la rân-

dul lor, testaţi.

Totodată, Karlo Žganec a 

primit un rezultat negativ la 

testare şi îşi continuă proce-

sul de recuperare după inter-

venţia chirurgicală la umăr.

Mihai Silvăşan şi baschet-

baliştii cu teste pozitive se 

afl ă în continuare în izolare 

la domiciliu. Cu toţii se simt 

bine şi urmează să se alătu-

re lotului săptămâna viitoa-

re cel mai probabil.

U-BT reia antrenamentele 
în formulă restrânsă

Dan Petrescu a primit 

o suspendare de două 

jocuri şi o amendă 

de 4.500 de lei, 

după ce a fost eliminat 

la meciul cu FC Botoşani 

(2-1), din etapa a 7-a.

„În baza art. 53.1 şi 2 din 

RD, se sancţionează antre-

norul Dan Petrescu (FC CFR 

1907 Cluj) cu suspendare 

pentru două jocuri şi i se 

aplică o penalitate de 360 

lei; În baza art. 65.a din RD, 

se sancţionează antrenorul 

Dan Petrescu cu suspenda-

re pentru două jocuri şi i se 

aplică o penalitate de 4.500 

lei; În baza art. 45.a din RD, 

se va executa sancţiunea 

pentru abaterea cea mai gra-

vă, respectiv suspendarea 

pentru două jocuri şi o pe-

nalitate sportivă de 4.500 

lei”, se arată în comunica-

tul postat pe site-ul LPF.

Clubul CFR Cluj a primit 

şi o amendă de 3.000 de lei 

pentru faptul că nu a exe-

cutat hotărârea Camerei Na-

ţionale de Soluţionare a Li-

tigiilor din cadrul FRF, în 

disputa cu Ionuţ Peteleu. 

Clubul a primit un termen 

de graţie pentru plata debi-

tului către jucător.

De asemenea, fundaşul 

Marius Mihalache, de la Po-

litehnica Iaşi, a fost sancţi-

onat de Comisia de Discipli-

nă a Federaţiei Române de 

Fotbal cu o suspendare pen-

tru opt jocuri şi amendat cu 

5.000 de lei după cartona-

şul primit la meciul cu Uni-

versitatea Craiova, pentru 

faultul dur asupra atacantu-

lui bosniac Elvir Koljic.

Comisia de Disciplină a 

mai decis printre altele ca 

fundaşul Adrian Moescu (FC 

Botoşani) să primească o 

suspendare pentru un joc 

şi o penalitate sportivă de 

740 lei. Moescu a fost eli-

minat eronat în min. 82 al 

jocului cu CFR Cluj, pentru 

al doilea cartonaş galben, 

deşi cel care a faultat a fost 

Alin Şeroni.

Dan Petrescu, suspendat două etape 
după meciul cu FC Botoşani

Campioana României 

va debuta într-o atmosfe-

ră ostilă în noul sezon 

din Europa League, după 

ce ofi cialii de la Sofi a 

au anunţat că s-au vândut 

10.000 de bilete din cele 

12.000 scoase la vânzare.

UEFA a anunţat că spec-

tatorii pot fi  prezenţi la me-

ciurile din Europa League şi 

Champions League, fi ind de-

cizia fi ecărei ţări câţi fani au 

voie pe stadion. Autorităţile 

bulgare permit echipelor de 

fotbal să joace cu spectatori, 

atâta vreme cât numărul aces-

tora nu depăşeşte 30% din 

capacitatea locurilor de pe 

stadionul unde se va desfă-

şura partida.

ŢSKA Sofi a s-a califi cat în 

grupele Europa League după 

ce a debutat în competiție în 

turul 1 preliminar. Bulgarii 

i-au eliminat pe cei de la Si-

rens (Malta), Bate Borisov 

(Belarus), B36 Torshavn (In-

sulele Feroe) şi FC Basel (El-

veţia) în drumul spre grupe-

le Europa League.

Formaţia bulgară are un lot 

cotat la 20 de milioane de eu-

ro, cel mai valoros jucător fi -

ind Younousse Sankharé, un 

atacant care a fost crescut de 

PSG şi care a trecut în carieră 

pe la Dijon, Bordeaux sau Lil-

le, în prima ligă din Franţa.

Antrenorul celor de la ŢSKA 

Sofi a şi-a făcut temele înain-

te de jocul cu CFR Cluj şi a 

afl at inclusiv de plecarea lui 

Mihai Bordeianu.

„Ştim echipa lui CFR Cluj. 

Trei dintre fundaşi vor juca si-

gur, iar dacă Burcă va fi  apt, el 

va fi  al patrulea. Va exista o 

schimbare la mijloc, pentru că 

l-au vândut pe Bordeianu. 

Le-am vorbit jucătorilor despre 

anumiţi fotbalişti ai lor, mâine 

îi voi prezenta pe ceilalţi. Ron-

don, Chipciu şi atacantul cen-

tral croat (Debeljuh – n.r.) vor 

fi  în faţă”, a declarat Belchev 

înaintea jocului.

Brigadă din Turcia 
la ŢSKA Sofi a – CFR Cluj

Meciul dintre CFR Cluj 

şi CSKA Sofia, care va avea 

loc astăzi, în Europa Lea-

gue, va fi arbitrat de o bri-

gadă din Turcia, cu Halil 

Umut Meler la centru.

Arbitri asistenţi au fost 

desemnaţi Mustafa Eyisoy 

şi Cevdet Komurcuoglu, iar 

al patrulea oficial va fi Ko-

ray Gencerler.

Halil Umut Meler (34 ani), 

arbitru FIFA din 2017, a arbi-

trat meciul câştigat cu 4-1 de 

naţionala României pe teren 

propriu în faţa echipei Insu-

lelor Feroe, pe 26 martie 2019, 

în preliminariile EURO 2020.

CFR Cluj nu are absenţe 

înaintea meciului de la So-

fia, fiind aşteptată inclusiv 

revenirea lui Andrei Burcă 

şi Cristi Manea în primul 

„11”. Fundaşul dreapta a 

lipsit la meciul cu FC Boto-

şani după ce soţia lui a năs-

cut în weekend, în timp ce 

Andrei Burcă a avut mici 

probleme medicale şi a fost 

protejat pentru jocul din 

Europa League.

CFR Cluj debutează în grupele EL. 
Campionii joacă cu ŢSKA, la Sofia.
CFR Cluj joacă astăzi, de la ora 19:55, primul meci din faza grupelor Europa League, 
sezonul 2020/2021, pe terenul bulgarilor de la ŢSKA Sofia

CFR Cluj joacă astăzi primul meci din acest sezon în grupele Europa League
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