
MIERCURI | 23 OCTOMBRIE 2019 | anul XXII, nr. 197 (5622) | 12 pagini | 1,50 lei

ECONOMIE

Chirii înghețate la Cluj?
Berlinul îngheață prețurile chiriilor, iar 
analiștii se întreabă dacă orașul de pe Someș 
ar trebui să-i urmeze exemplul.  Pagina 2

ACTUALITATE

Pomohaci, „exorcistul” 
de Transilvania
În fi ecare vineri, la miezul nopții, dintr-o 
curte din satul Moșuni se aud urlete, lătră-
turi și grohăituri.  Pagina 3

ADMINISTRAȚIE

Primăria cumpără 
10 autobuze 
cu 1,5 milioane de lei
Primăria Cluj-Napoca achiziționează 10 au-
tobuze articulate second hand care vor fi  uti-
lizate în zona metropolitană.  Pagina 5

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

Peste 120 de pacienți cu probleme psihice sunt îngrijiți la Spitalul din Borșa, județul Cluj, în condiții inumane. 
„Pacienții din acest lagăr fac baie în curte sau în niște băi care seamănă cu cele de la Auschwitz!”, spune deputatul 
Emanuel Ungureanu. Spitalul se află în administrarea Consiliului Județean, iar autoritățile spuneau că vor inaugura 
noul corp de clădire pe 21 octombrie. Pagina 7
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Sfârșit îngrozitor pentru o bătrână din Cluj. 
A ars de vie pe câmp. Focul l-a pus chiar ea!

EDUCAȚIE

Parlamentul a votat scăderea numărului 
de ore pentru toți elevii

O femeie de 80 de ani din lo-
calitatea clujeană Sâmboieni a 
murit arsă, după ce a aprins ve-
getaţia de pe un teren.

„Am fost sesizaţi cu privire 
la producerea unui incident în 
extravilanul localităţii Sâmbo-
ieni, comuna Sânmărtin, inci-
dent în urma căruia o femeie a 
decedat. O femeie în vârstă de 
80 de ani ar fi  aprins vegetaţia 
de pe terenul său pentru a-l cu-
răţa, context în care fl ăcările ar 
fi  surprins-o, survenind dece-
sul acesteia. Cercetarea la faţa 
locului este în curs", a infor-
mat IPJ Cluj.

Potrivit ISU Cluj, la faţa locului 
au intervenit mai multe echipaje.

„O autospecială pentru stins 
incendii şi un echipaj SAJ au fost 
solicitate pentru interveni în ca-
zul unui incendiu de vegetaţie 
uscată care se manifestată în 
apropiere de localitatea Sâmbo-
ieni. În apelul de urgenţă a fost 
precizat faptul că o femeie în vâr-
stă de cca 80 de ani a fost sur-
prinsă de fl ăcările scăpate de sub 
control. Echipajul medical a con-
stat decesul femeii. S-a interve-
nit pentru limitarea şi stingerea 
focarelor ce au cuprins vegetaţia 
uscată", informează ISU Cluj.

Senatul României a votat 
luni proiectul senatorului PSD 
Liviu Pop prin care este stabi-
lit numărul de ore pentru cele 
trei cicluri din învăţământul 
preuniversitar. Potrivit proiec-
tului votat marţi, elevii din ci-
clul primar vor avea, în medie, 
20 de ore pe săptămână, 25 cei 
de la gimnaziu şi 30 la liceu.

Acest proiect, însă, nu stabileş-
te un număr maxim de ore, ci doar 
o medie. Legea Educaţiei din 2011 
prevedea acelaşi număr de ore, 
dar, după un an şi jumătate, Eca-
terina Andronescu a modifi cat nu-
mărul printr-o ordonanţă de ur-

genţă. Între timp, numărul de ore 
s-a tot mărit, iar acum Parlamen-
tul a revenit la datele stabilite de 
lege înainte ca ea să fi e modifi ca-
tă de Ecaterina Andronescu.

Potrivit proiectului votat 
marţi, numărul de ore va fi  ast-
fel: învăţământul primar – în 
medie 20 de ore pe săptămână 
(4 ore/zi), învăţământul gim-
nazial – în medie 25 de ore pe 
săptămână (5 ore/zi), învăţă-
mântul liceal – în medie 30 de 
ore pe săptămână l(6 ore/zi). 
Proiectul votat de Senat e acum 
trimis la promulgare la preşe-
dintele Iohannis.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com

Centrul Clujului, raiul magazinelor second hand
Business-ul magazinelor de haine vechi este încă în floare la Cluj-Napoca, iar zona centrală nu face excepție. Pagina 5

2 luni de promisiuni 
și... praf în ochi!
De 5 ani, CJ Cluj nu este în stare să termine o clădire
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Partidele politice care 
conduc Berlinul au ajuns 
la un acord potrivit căru-
ia preţurile chiriilor vor 
fi  îngheţate pentru cinci 
ani, cu scopul de a lupta 
împotriva creşterii costu-
rilor pentru locuire.

În timp ce chiriaşii din Mun-
chen au cerut o îngheţare pen-
tru şase ani, alte oraşe mari 
din Germania nu au luat mă-
suri similare de teama că ast-
fel vor afecta construcţia de 
locuinţe noi.

Ce prevede legea

Înţelegerea va fi  implemen-
tată începând cu primul pri-
mul trimestru din 2020. Pro-
prietarii vor putea să crească 
chiriile doar cu 1,3%, cât es-
te infl aţia. De asemenea, chi-
riaşii care plătesc foarte mult, 
vor putea să ceară o reduce-
re în anumite condiţii. Legis-
laţia este aşteptată să fi e vo-
tată în această săptămână.

Salarii şi chirii 
Germania vs. România

Conform Ziarului Financi-
ar, care citează Eurostat, în 
Germania, salariul minim brut 
este de peste 1.500 de euro, 
din care rămân – în funcţie 
de categoria de plătitor de ta-
xe în care se încadrează an-
gajatul – vreo 1.100 de euro. 
O chirie de bază pentru o per-
soană, adică 45 mp, studio 
mobilat într-o zonă normală 
este de 639 euro pe lună.

În România, salariul mi-
nim brut este de 2.080 de 
lei (440 euro), potrivit pla-
nului de majorare pe octom-
brie 2019, adică 1.286 lei 
net (270 euro). Oraşul 
Cluj-Napoca are cele mai 
mari chirii din ţară, urmat 
de capitală. O garsonieră 
pleacă de la 250 de euro/lu-
nă, iar un apartament de 2 
camere (comparabil cu stu-
dioul nemţesc) poate fi în-

chiriat cu sume cuprinse în-
tre 400 şi 500 de euro/lună.

Asociaţia Chiriaşilor Cluj 
vs. politicile de locuire 
ale Primăriei Cluj-Napoca

În urmă cu doi ani, la 
Cluj-Napoca, a luat fi inţă 
Asociaţia Chiriaşilor Cluj, un 
grup informal care luptă pen-
tru drepturile celor care lo-
cuiesc în chirie. ONG-ul ce-
re, în primul rând, reluarea 
rolului statului în piaţa imo-
biliară ca să tempereze ine-
galităţile inerente funcţionă-
rii nereglementate a pieţei.

„În ceea ce priveşte situa-
ţia de la Cluj-Napoca, noi cre-
dem că soluţia este, în linii 
mari, elaborarea unei strate-
gii locale de locuire în care 
toţi actorii care doresc să con-
tribuie să aibă posibilitatea să 
se implice. Ar trebui ca Pri-
măria să-şi asume că va in-
vesti fonduri publice pentru 
construirea de noi locuinţe, 
pentru sporirea fondului de 
locuinţe sociale şi ANL, iar în 
această strategie ar trebui să 
existe un memorandum şi din 

partea universităţilor care se 
fi e obligate să sporească fon-
dul de cămine în măsura în 
care doar 30% dintre studenţi 
benefi ciază acum de cămin. 
O modalitate facilă de creşte-
re a fondului locativ al Primă-
riei este parteneriatul pu-
blic-privat şi ştiu că au exis-
tat proiecte de genul acesta, 
care nu au ajuns să fi e fi nali-
zate. De asemenea, pentru ca-
tegoriile defavorizate ar fi  im-
portantă subvenţionarea chi-
riilor, pentru ca aceştia să nu 
trebuiască să plătească preţu-
rile vehiculate în Cluj”, au 
spus reprezentanţii ONG-ului.

Între timp, municipalitatea 
clujeană a implementat două 
dintre aceste cerinţe. Oferă, 
încă din 2018, subvenţii la pla-
ta chiriei pentru persoanele 
defavorizate şi pentru femei-
le abuzate, iar în această toam-
nă a demarat procedura achi-
ziţiei de locuinţe sociale de 
pe piaţa liberă. Primul apar-
tament cumpărat are 4 came-
re, se afl ă în Mănăştur, şi a 
costat 94.000 de euro. De a-
semenea, primarul Emil Boc 

cere Guvernului să reia con-
strucţia de locuinţe ANL. Exe-
cutivul nu a trimis încă niciun 
răspuns pe acest subiect.

Locuinţele pentru investi-
ţii, afaceri profi tabile la Cluj

Deşi Clujul este împânzit 
de şantiere rezidenţiale, doar 
69% dintre cumpărători pro-
vin din judeţul Cluj, pe când 
aproape 29% vin din alte ju-
deţe ale ţării, iar puţin peste 
2% provin de peste granite, 
arată „Ghidului tranzacţiilor 
imobiliare din Cluj-Napoca”.

„Clujenii în general nu prea 
cumpără pentru locuire apar-
tamente la 1.700 euro / mp. 
Aceste apartamente sunt cum-
părate de investitori, care ştiu 
că piaţa chiriilor din Cluj este 
stabilă. La un apartament de 
70.000 de euro în Cluj-Napo-
ca în zone bune, poţi închiria 
la 500 euro / lună“, a decla-
rat Anamaria Burcă, din ca-
drul unei companii de consul-
tanţă pentru Ziarul Financiar.

În acest context, “Clujul 
ar trebui oare să ia exemplul 
Berlinului”, se întreabă ana-
liştii fi nanciari.

Soluţie pentru Cluj-Napoca? 
Berlinul îngheaţă preţurile chiriilor
Măsura agresivă luată de către capitala Germaniei a trezit interesul 
autorităţilor din oraşe mari precum Amsterdam sau New York

Oraşul Cluj-Napoca are cele mai mari chirii din ţară, urmat de capitală.
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În data de 22.10.2019, circulaţia tramvaielor a fost blo-
cată pe Splaiul Independenţei timp de 58 minute în inter-
valul orar 13:34 – 14:32 spre Piaţa Gării, din cauza unui 
autoturism rămas defect în gabaritul liniei de tramvai.

Cerem scuze pe această cale publiculul călător pentru 
disfuncţionalitatea produsă în programul de circulaţie al 
mijloacelor de transport.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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Jumătate dintre copiii pasa-
geri implicaţi în accidente 
rutiere din judeţul Cluj, 
în 2018, nu erau aşezaţi 
în scaune auto şi nu aveau 
pusă centura de siguranţă.

Potrivit unui studiu, la ni-
velul municipiului Cluj-Napo-
ca, 2 din 10 copii transportaţi 
în maşină nu purtau un sis-
tem de siguranţă, iar dintre 
cei care purtau, doar jumăta-
te erau asiguraţi într-un sis-
tem potrivit în funcţie de înăl-
ţime, greutate şi vârstă.

„800 de copii au fost impli-
caţi în accidente rutiere în Cluj 
în perioada 2015-2016, consta-
tându-se că jumătate dintre cei 
care erau în maşini nu purtau 
centuri de siguranţă. Potrivit 
a două studii, realizate în 2014 
şi 2018, peste 20% dintre co-
piii din Cluj-Napoca observaţi 
în trafi c nu purtau niciun fel 
de sistem de siguranţă, jumă-
tate dintre aceştia nefi ind aşe-
zaţi corespunzător în scaune 
sau scoici în funcţie de înălţi-
me, vârstă şi greutate”, a de-
clarat, la rândul său, reprezen-
tantul UBB, Erika Bărăgan.

Poliţiştii Serviciului Rutier 
din IPJ Cluj au lansat un pro-

iect, în premieră naţională, ca-
re are ca scop verifi carea mo-
dului în care sunt montate sca-
unele auto în maşini, pentru 
reducerea accidentelor în ca-
re sunt implicaţi copii.

„La nivelul judeţului Cluj se 
va derula, timp de un an, înce-
pând cu luna noiembrie, un plan 
de acţiuni, în premieră naţiona-
lă, în cadrul proiectului 'Copil 
iubit la bord', cu scopul de a re-
duce numărul de copii răniţi sau 
decedaţi în accidentele rutiere. 
Poliţiştii Serviciului Rutier vor 
derula acţiuni în trafi c dedicate 
acestui domeniu şi vor face, în 
prima etapă, recomandări şofe-
rilor privind utilizarea scaune-

lor auto pentru copii, după ca-
re se va trece la aplicarea de 
sancţiuni. Vor avea loc instruiri 
practice în care poliţiştii vor în-
văţa cum se montează un sca-
un auto în maşină, cum se prin-
de corect un copil într-un astfel 
de scaun”, a declarat, marţi, 
într-o conferinţă de presă, şeful 
Biroului pentru Analiză şi Pre-
venire a Criminalităţii din ca-
drul IPJ Cluj, Gina Pop.

Potrivit acesteia, vor avea 
loc şi întâlniri cu preşcolari şi 
elevi şi cu părinţii acestora, 
pentru a-i instrui cu privire la 
rolul scaunelor pentru copii 
şi la modul de utilizare pe ca-
tegorii de vârstă şi înălţime.

Inconştienţa părinţilor ucide. 400 de copii 
implicaţi în accidente la Cluj nu purtau centura.

Viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca, Dan Tarcea, 
a confi rmat aprobarea 
indicatorilor tehnico-eco-
nomici pentru reabilitarea 
şi modernizarea parcului 
din Piaţa Ştefan cel Mare.

În prezent, spaţiul din spa-
tele Teatrului Naţional este un 
parc cu arbori îmbătrâniţi, cu 
mobilier urban învechit – a-
parate de joacă pentru copii, 
bănci, coşuri de gunoi, gard 
metalic, care nu mai prezin-
tă nicio estetică urbană. Par-
cul reprezintă un defi cit de 
spaţiu verde, iar Primăria do-
reşte ca parcului să îi fi e re-
dat aspectul modern. Valoa-
rea totală estimată a proiec-
tului este de 15 milioane de 

lei (fără TVA), durata de exe-
cuţie fi ind de 12 luni.

„Practic, acest parc va fi  re-
dat comunităţii, va avea un as-
pect modern, prin care vrem 
să creem un cadru prielnic 
pentru recreere, să poată fi  or-
ganizate chiar evenimente de 
mici dimensiuni. Vom elimina 
arborii şi arbuştii degradaţi, îi 
vom înlocui cu alţii, vom pu-
ne gazon acolo unde se impu-
ne. Vom pune plante perene 
noi, se vor schimba băncile, 
va fi  iluminat public modern, 
cu proiectoare pentru anumi-
te zone. Vom moderniza şi ale-
ile de intrare şi acces în parc, 
va fi  un singur acces auto mo-
torizat, doar pentru maşinile 
de intervenţie, va fi  acces pen-

tru biciclete”, a promis Tarcea, 
într-o emisiune la Radio Ro-
mânia Cluj.

Potrivit viceprimarului, o 
noutate în modernizarea par-
cului cu „aspect dezolant” din 
centrul Clujului va fi  dotarea 
acestuia cu un sistem de iri-
gaţie modern antivandalism. 
Un astfel de sistem va fi  mon-
tat şi în Parcul Central „Simi-
on Bărnuţiu”.

„Şi în parcul mare urmează 
să instalăm un sistem modern 
de udare, acest proiect va du-
ra minim 6 luni, astfel încât să 
nu perturbe activitatea acolo. 
Vor fi  lucrări specifi ce, să pu-
tem avea zonă verde pe o pe-
rioadă cât mai lungă a anului”, 
a mai precizat Dan Tarcea.

Primăria promite sistem modern de irigaţie 
antivandalism în două parcuri din Cluj-Napoca

Urletele par de câine sau 
de lup, dar cei care le scot 
sunt, de fapt, oameni. 
Femei şi bărbaţi se zvâr-
colesc, urlă şi se schimo-
nosesc într-un garaj trans-
format în biserică în care 
se înghesuie săptămânal 
peste două sute de persoa-
ne la slujba de dezlegare 
a preotului caterisit. 

Ca să scoată dracii din oa-
meni, fostul om al Bisericii le 
face semnul crucii, îi stropeş-
te cu agheasmă şi le răcneş-
te versete din Biblie, scrie vi-
ce.ro, într-un amplu reportaj.

Până la excluderea sa din 
Biserica Ortodoxă Română, din 
toamna lui 2017, Cristian Po-
mohaci ţinea slujbele noctur-
ne în biserica satului, unde a 
slujit din 1999. În plin scandal 
sexual, Mitropolia Ardealului 
l-a caterisit, pentru că „sarcina 
preoţiei, cu toate exigenţele ei 
morale, dogmatice şi canonice, 
este prea greu de purtat pen-
tru Cristian Pomohaci”. Aşa că 
preotul izgonit şi-a improvizat 
propria biserică în garajul vilei 
sale cu un etaj, din Moşuni.

Oameni din toată țara 
vin la Moșuni

În fi ecare vineri, oameni 
din toate colţurile ţării încep 
să vină aici cu multe ore îna-

inte de miezul nopţii. Intră pe 
rând bătrâne închinându-se, 
tinere fete de mână cu mame-
le lor, părinţi care împing că-
rucioare cu bebeluşi. Unii au 
venit cu microbuzul sau cu 
trenul, alţii coboară din ma-
şini Volvo şi Mercedes clasa 
A. Cel pe care îl consideră du-
hovnic a împlinit 51 de ani şi 
îi aduc daruri, fl ori, borcane 
cu dulceaţă. Fiecare dintre ei 
are o boală, o problemă de fa-
milie sau de cuplu pentru ca-
re caută rezolvare. Sunt de 
neclintit în credinţa lor că o 
vor găsi doar aici, la preotul 

răspopit. Mântuirea nu vine 
însă pe gratis.

Timp de câteva luni după 
izbucnirea scandalului din va-
ra lui 2017, preotul proaspăt 
caterisit şi hulit de televiziuni 
nu a avut cui să ţină slujba de 
dezlegare. „Apoi au început să 
vină iar. Face ce a făcut şi îna-
inte, doar că nu în biserică, ci 
la el acasă. Mulţi se lasă min-
ţiţi. Se foloseşte de oameni că-
zuţi, amărâţi, iar asta e dez-
gustător. Umblă îmbrăcat în 
preot. Cam o sută, 150 de ma-
şini vin în fi ecare vineri noap-
te la el”, a declarat primarul 

Tóth Sándor din Miercurea Ni-
rajului, oraşul de care aparţi-
ne Moşuni.

Demonii se trezesc 
la apariţia „părintelui”

Garajul e mic, adepţii lui 
Pomohaci sunt vreo două su-
te, mulţimea se revarsă în cor-
tul de afară. Toţi vor să vadă 
şi să audă slujba şi se înghe-
suie spre altar. Corpurile sunt 
lipite unul de altul, nu e loc 
nici să te închini. Deodată, se 
aud urlete ca de vârcolaci din 
primele rânduri. Nicio urmă 
de mirare sau teamă pe feţele 

credincioşilor. Nu e prima da-
tă când asistă la asta, demo-
nii au program fi x, apar în oa-
meni în fi ecare vineri noaptea.

La ora unu fi x, un culoar 
desparte brusc mulţimea, iar 
preotul caterisit intră îmbră-
cat în haine preoţeşti. Proas-
păt tuns, cu vorba mieroasă 
antrenată de anii de nunţi şi 
concerte, pare un solist de 
muzică populară ca oricare 
altul. Doar că e unul cu suta-
nă şi patrafi r. „Dacă această 
persoană continuă să pretin-
dă că este preot şi ofi ciază în 
particular, nu în vreo biseri-

că, servicii religioase, se face 
vinovată de inducerea în eroa-
re a unor oameni de bună cre-
dinţă (...), inclusiv prin por-
tul ilegal de uniformă”, afi r-
mă purtătorul de cuvânt al 
Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Odată cu intrarea în biseri-
că a artistului în sutană, tot mai 
mulţi demoni ies la iveală. Po-
sedaţi de spirite necurate plăs-
muite, câţiva oameni urlă, la-
tră, horcăie. Slujba seamănă 
acum cu o piesă de teatru şi 
fostul preot cu un maestru de 
ceremonie ratată, scrie vice.ro. 
Pomohaci face semnul crucii 
spre un bărbat cu trupul în 
spasme. Evident, demonului 
nu-i place şi zbiară din rărunchi. 
Ochi de copii îl privesc cu mi-
lă şi teamă. Demonul prinde, 
deodată, glas omenesc.

„Părintele” iese din biseri-
că şi se lasă aşteptat mai mul-
te minute. Apoi, Pomohaci tra-
versează din nou biserica în-
cropită şi îşi reia locul lângă 
crucea de lemn masiv cu Iisus 
răstignit. „Cei care vor să con-
tribuie la plata curentului elec-
tric să treacă pe la maica Ma-
ria după slujbă”, anunţă fos-
tul preot milionar în euro, din 
garajul propriei case. Slujba e 
la fi nal, liniştea se lasă peste 
Moşuni. Până vinerea viitoa-
re, toţi demonii tac.

Pomohaci, „exorcistul” de Transilvania. 
Sute de adepţi se înghesuie la „slujbele” din garaj.
În fiecare vineri, la miezul nopţii, dintr-o curte din satul Moşuni, judeţul Mureş, se aud urlete, lătrături 
şi grohăituri. Scenele din faimosul film de groază „Exorcistul” prind viaţă în curtea lui Cristian Pomohaci.

În fi ecare vineri seară, în fața casei lui Cristian Pomohaci încep să curgă zeci de mașini
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România avea 38 de 
hoteluri de 5 stele 
la fi nalul lunii iulie, 
reprezentând 4,2% 
din numărul total de 
locuri în hoteluri, 
cu două mai multe 
decât anul trecut, potrivit 
datelor Institutului 
Naţional de Statistică 
(INS) publicate marţi.

„Cele mai multe hoteluri 
erau încadrate la categoria 3 
stele (53,5% din total hote-
luri), 4 stele (23,3%) şi 2 ste-
le (18,6%). Hotelurile cu 5 
stele au fost în număr de 38 
(cu 2 mai multe decât la 31 
iulie 2018)”, se arată în co-
municatul remis de INS.

În prezent, la Cluj-Napoca 
există cinci hoteluri de 5 ste-
le – 13,15% din totalul pe ţa-
ră – alte două unităţi hotelie-
re de 5 stele din judeţul Cluj 
găsindu-se la Turda, respec-
tiv la Muntele Băişorii, potri-
vit booking.com.

„Din numărul total de lo-
curi în hoteluri (n.red. la ni-
vel naţional), 46,1% au fost 
în hotelurile cu 3 stele, 
27,3% în hotelurile cu 4 ste-
le, 20,7% au fost în hoteluri 
cu 2 stele, 4,2% în hotelu-
rile cu 5 stele, 1,6% în ho-
telurile cu o stea şi 0,1% în 
hotelurile neclasificate pe 
stele”, mai precizează INS.

La 31 iulie 2019, erau ne-
clasifi cate pe stele 107 struc-
turi de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare (faţă de 
102 la aceeaşi dată a anului 
trecut), cele mai multe fi ind 
tabere de elevi şi preşcolari 
(48,6% din total în anul 2019). 
Din cele 1625 hoteluri în sta-
re de funcţionare la 31 iulie 
2019, un număr de 2 hoteluri, 
cu un total de 158 locuri, nu 
erau clasifi cate pe stele.

Primele şapte judeţe, ierar-
hizate după numărul total de 
structuri de primire turistică 
existente au fost: Constanţa 
(934 structuri de cazare), Bra-
şov (930), Suceava (469), Har-
ghita (420), Mureş (337), Cluj 
(334) şi Prahova (330).

Din numărul total de lo-
curi de cazare turistică exis-
tente, judeţul Constanţa a de-
ţinut 25,2%, judeţul Braşov 
8,3%, urmate de municipiul 
Bucureşti cu 6,2%, judeţul Bi-

hor cu 3,8%, judeţele Praho-
va, Vâlcea şi Suceava (fi eca-
re cu câte 3,5%), respectiv ju-
deţul Cluj cu 3,3%.

Numărul locurilor de ca-
zare turistică existente la 31 
iulie 2019 a fost de 356.600. 
Cele mai multe locuri, 199.900, 
erau în hoteluri, urmate de 
pensiunile agroturistice cu 
49.100 locuri, pensiunile tu-
ristice cu 35.200 locuri, vile-
le turistice cu 16.700 locuri, 
hosteluri cu 13.700 locuri.

Pe zone turistice, din nu-
mărul total de locuri, 92.000 
erau în Bucureşti şi oraşele 
reşedinţă de judeţ (exclusiv 
oraşul Tulcea), 85.100 erau în 
staţiuni din zona litorală (ex-
clusiv oraşul Constanţa), 
71.800 în alte localităţi şi tra-
see turistice, 64.800 în staţi-
uni din zona montană, 35.600 
în staţiuni balneare şi 7.200 
în zona Delta Dunării (inclu-
siv oraşul Tulcea).

Cu peste 330 de structuri hoteliere, 
judeţul Cluj nu prinde Top 5 pe ţară

În ciuda faptului 
că au sufi cienţi prestatori, 
lucrările înaintează foarte 
greu. Cea mai mare 
problemă a lotului o 
reprezintă subfi nanţarea 
cronică, iar multe utilaje 
lucrează de la o cisternă 
de motorină… la alta, 
potrivit Ziarul Unirea. 
Luni, pe lotul 2 
al autostrăzii lucrau doar 
doi prestatori, fi rmele 
Marcu Company şi Retter, 
celelalte utilaje făcând 
„repaus” din cauza lipsei 
de combustibil.

De la km 17,2, unde se ter-
mină lotul 1, până în spatele fa-
bricii de la Oiejdea, nu mişca 
nici un utilaj. În acel punct se 
lucra la terasament, iar camioa-
nele de la Marcu aduceau ba-
last pentru umplutură. De ase-
menea, fi rma Retter lucra în do-
uă puncte la o supratraversare 
de la km 24,2, acolo unde se 
suprabetona, respectiv la km 
25, unde se montau predale.

De menţionat că pilonii în 
nodul rutier Teiuş la supratra-
versarea căii ferate au fost 

înălţaţi, iar în partea de jos a 
oraşului Teiul, unde zona era 
foarte mlăştinoasă, s-a înălţat 
terasamentul. Mai departe, la 
km 34, la viitorul pod peste 
râul Mureş de la Rădeşti, du-
pă ce au fost ridicate grinzile 
de beton, au fost montate şi 
predale. La începutul lunii vi-
itoare, fi rma Retter va ridica 
tablierul metalic.

La celălalt pod peste Mureş, 
de la Sâcrai, ar fi  fost deja co-
mandat tablierul metalic, iar pâ-

nă la limita cu lotul 3 terasa-
mentul a fost înălţat la nivel, ca-
mioanele fi rmei Marcu făcân-
du-şi simţită prezenţa. Pe an-
samblu, în acest an se va înre-
gistra un progres mai bun de-
cât anul precedent pe lotul 2 al 
autostrăzii Sebeş-Turda. Însă, 
scrie presa din Alba, din cauza 
„subfi nanţării cronice”, antre-
prenorul general se dovedeşte 
a nu fi  un „Aktor prea grăbit”.

Lotul 2 (cel mai lung tron-
son de autostradă afl at în pre-

zent în execuţie – 24,25 km) al 
Autostrăzii A10 trebuia fi nalizat 
de mai bine de doi ani. Lotul 
dintre localităţile Sântimbru şi 
Aiud va putea fi  fi nalizat cel 
mai devreme în 2020.

Reamintim că în luna iulie 
2019, ministrul Transporturilor 
s-a declarat profund nemulţu-
mit de progresul de pe lotul 2 
al Autostrăzii A10 Sebeş-Turda. 
La acea data, Răzvan Cuc a 
ameninţat cu rezilierea contrac-
tului cu grecii de la Aktor.

„La sfârşitul lunii februa-
rie am venit pe acest lot de 
autostradă şi am spus că, la 
sfârşitul lunii iunie, voi spu-
ne exact pe ce contracte vom 
merge şi pe care le vom re-
zilia, pentru că nu trebuie 
să stăm să ne rugăm de aceş-
ti constructori străini care 
trebuiau să vină de la bun 
început cu utilaje şi să lu-
creze, nu să încerce tot felul 
de tertipuri ca să primeze lu-
crările. Sunt contracte înche-

iate din 2014, care trebuiau 
să avanseze în 36 de luni, 
iată că ne afl ăm în 2019! ş...ţ 
Mare atenţie şi foarte impor-
tant, cei care vor alege să lu-
creze cu această fi rmă tre-
buie să insiste să fi e decla-
raţi ca subcontractori ofi ci-
ali la CNAIR, astfel încât 
Compania de Autostrăzi să 
poată face plăţile direct că-
tre subcontractori şi să nu 
existe impedimente!”, spu-
nea atunci Răzvan Cuc.

Un Aktor negrăbit pe lotul 2 al autostrăzii A10. 
Se lucrează de la o cisternă de motorină la alta!
Pe lotul 2 al autostrăzii A10 Sebeș-Turda, grecii de la Aktor vor înregistra în 2019 „un progres mai bun 
decât în anul precedent”. Acest lot trebuia deja să fi fost inaugurat.

Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii A10 Sebeș-Turda înaintează greu

Autostrada A10 Sebeș-Turda este împărţită în 4 loturi:
Lot 1 (17,00 km): de la intrarea pe autostradă în Sebeș până 
la Pârâul Iovului, constructori: asocierea SC Impresa Pizzarotti 
& C SpA – SC Pomponio SRL (541.739.137 lei fără TVA);
Lot 2 (24,25 km): de la Pârâul Iovului până la intrarea în 
Aiud; constructori: asocierea Aktor SA – SC Euroconstruct 
Trading SRL (549.332.494 lei fără TVA);
Lot 3 (12,45 km): de la intrarea în Aiud până la nodul de 
la Decea, constructori: asocierea Tirrena Scavi SpA, 
Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. 
(420.511.921 lei fără TVA);
Lot 4 (16,30 km): de la nodul Decea până în Turda, 
constructori: asocierea Porr Construct SRL, Porr Bau 
GmbH (470.004.894 lei fără TVA).

Doar două tronsoane inaugurate
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Primarul comunei 
Floreşti, Horia Şulea, 
anunţă că operaţiunile 
de conservare a lucrărilor 
pe traseul Drumului de 
Legătură Sud vor 
continua şi 
în perioada următoare.

„În acest sens, chiar astăzi 
(n.red. luni) s-a intervenit pe un 
prim tronson de pe strada Cri-
zantemelor, de la intersecţia cu 
Tăuţului, spre est. Lucrările vor 
continua în perioada următoa-
re pe tronsoane de câte 3-400 
metri. Trafi cul auto va fi  pertur-
bat, porţiunile de lucru urmând 
a fi  închise”, se arată într-un 
mesaj al primarului din Floreşti.

Horia Şulea reaminteşte ce-
tăţenii că este vorba de „lucrări 
inedite de conservare a lucrări-
lor”, care vor avea ca rezultat o 
suprafaţă de rulare similară cu 
cea a asfaltului.

Vă reamintim că unul dintre 
cele mai importante obiective 
pentru locuitorii din Floreşti es-
te realizarea Centurii Ocolitoa-
re de Sud, proiect care bate pa-
sul pe loc de mai bine de trei 
ani. Cele mai mari probleme re-
prezintă exproprierile. Despre 
construirea acestei variante oco-
litoare se discută încă din anul 
2016, iar la fi nele lunii aprilie 
2016, primarul comunei Floreşti 
a anunţat că fi rma lui Nicolae 
Petri, Diferit SRL, va executa no-
ul drum de legătură cu munici-
piul Cluj-Napoca.

Lucrări 
de conservare 
pe centura 
Floreștiului

Primăria Cluj-Napoca 
a lansat o licitaţie pentru 
achiziţionarea a 10 
autobuze articulate second 
hand pentru Compania 
de Transport Public 
în valoare totală de peste 
1,5 milioane lei. Autobuzele 
vor fi  utilizate 
în zona metropolitană.

Primăria Cluj-Napoca a lan-
sat un anunţ de achiziţie pen-
tru furnizarea de 10 autobuze 
articulate second hand pentru 
transportul de călători.

Valoarea contractului se ri-
dică la suma de 1.515.000 lei, 
iar ofertele pot fi  depuse până 
în 4 noiembrie.

Potrivit caietului de sarcini, 
autobuzele trebuie să aibă po-
dea coborâtă, rampă pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi 
aer condiţionat. Acestea vor 
avea aceeaşi marcă, tip şi pro-
ducător şi vor fi  utilizate pen-
tru transportul urban de că-
lători în zona metropolitană 
Cluj-Napoca.

„Nu se acceptă autobuze ne-
conforme, care au suferit modi-
fi cări faţă de varianta omologa-
tă. Autobuzele vor trebui să ai-
bă o durată de funcţionare de 
cel puţin 8 ani, fără a fi  nevoie 

de reparaţii ample”, se menţio-
nează în documentul citat.

Autobuzele nu vor avea un 
an de fabricaţie anterior anului 
2005, capacitate de transport de 
minim 150 de călători, din ca-
re minim 35 pe scaune şi cel 
puţin un loc destinat pentru fo-
toliu rulant.

Autobuzele trebuie să aibă 
o lungime totală între 17 şi 18 
metri, iar viteza maximă va fi  
70 km/h.

„Autobuzele vor fi  echipa-
te cu motoare turbo diesel. 
Din punct de vedere al emi-
siilor poluante acestea nu tre-
buie să depăşească valorile 
limită prevăzute de normele 
Euro 3. Motoarele trebuie să 
fi e în stare bună de funcţio-
nare şi să se încadreze în con-
sumurile specifi ce de com-
bustibil, ulei, să fi e curate, 
fără pierderi sau scurgeri de 
ulei ori alte lichide, să aibă 
o funcţionare corespunzătoa-
re, fără trepidaţii, şocuri bă-
tăi sau alte zgomote. Scau-
nele pentru pasageri să fi e fă-
ră rupturi, fi suri şi vor avea 
tapiţeria curată, fără tăieturi, 
rupturi, zone descusute sau 
dezlipite”, mai menţionează 
municipalitatea.

Conducerea CTP Cluj-Napo-
ca spune că pentru anul 2019 
s-au bugetat cheltuieli pentru 
investiţii în sumă totală de 236,1 
milioane lei (peste 50 milioane 
euro), după cum urmează:

*30 autobuze nearticulate 
Mercedes în valoare de 31.410.000 
lei. Autobuzele erau prevăzute 
iniţial în planul de investiţii pen-
tru 2018, dar au fost recepţio-
nate în ianuarie 2019. Sursa in-
vestiţiei este din creditul bancar 
contractat de CTP Cluj-Napoca

*4 autobuze Mercedes pen-
tru transport elevi în valoare de 
4.380.000 lei. Surse proprii. Au-
tobuzele au intrat în proprieta-
tea companiei în luna mai

*12 autobuze articulate se-
cond-hand în valoare de 
1.740.000 lei. Surse proprii

Mijloace fi xe care vor intra 
în patrimoniul privat al Primă-
riei Cluj-Napoca şi vor fi  date 
în concesiune către CTP Cluj-Na-
poca – 188.291.000 lei, dintre 
care amintim:

*25 troleibuze noi Solaris 
în valoare de 61.652.000 lei

*6 tramvaie noi Astra în 
valoare de 46.410.000 lei

*30 autobuze electrice noi 
Solaris în valoare de 
71.242.000 lei

Primăria cumpără 10 autobuze 
second hand cu 1,5 mil. lei

Oraş universitar 
şi industrial înainte 
de 1989, Clujul s-a 
transformat în ultimii ani, 
devenind, cu preponde-
renţă, un oraş al servicii-
lor, festivalurilor, sportu-
lui şi al industriei IT – un 
fel de „mini Silicon 
Valley” de Transilvania. 
Este adevărat, tinerii 
angajaţi în sectorul IT 
o duc bine spre foarte 
bine la Cluj-Napoca. 
Mulţi clujeni însă 
nu au norocul să 
se bucure de salarii de 
mii de euro şi nu 
îşi permit să cumpere, 
de exemplu, 
haine de fi rmă.

Tocmai de aceea, busine-
ss-ul magazinelor de haine 
second hand este încă în fl oa-
re la Cluj-Napoca. În ciuda 
pretenţiilor şi potenţialului 
salarial pe care îl au clujenii 
– pe locul 2 în ţară în topul 
salariilor medii – nu puţini 
sunt cei care îşi cumpără ha-
ine second hand. Multe chiar 
de fi rmă, în stare excelentă, 
dar la preţuri mult mai re-
duse, pe care şi le permit. 
Zona centrală a Clujului es-
te, la rândul ei, plină de ma-
gazine second hand.

Invitat la o emisiune a 
unei televiziuni locale, vi-
ceprimarul Dan Tarcea a 
recunoscut că adevărul din 
teren are şi aspecte mai pu-
ţin ideale decât cele pre-
zentate în strategiile pom-
poase de promovare ale 
munic ipa l i tă ţ i i .  Mâna 
dreaptă a lui Emil Boc pro-
mite însă că centrul oraşu-
lui va reveni, cândva, la 
faima de odinioară.

„Dacă o să vă uitaţi, în ul-
tima perioadă s-au deschis 
destul de multe magazine de 

brand, nu doar de second 
(n.red. în zona centrală). Din 
păcate, astăzi nu putem să eli-
minăm secondurile din Cluj. 
Există şi această componen-
tă pe care o avem, componen-
ta socială de care trebuie să 
avem grijă. Mai avem mult de 
lucru în această direcţie”, a 
mărturisit Tarcea, vorbind apoi 
de efectele pe care construi-
rea celor două mall-uri – Vi-
vo! (ex-Polus Center) şi Iulius 
– le-au produs.

„Gândiţi-vă că, la Cluj, 
s-a polarizat extrem de mult 

oraşul prin construcţia ce-
lor două mall-uri la extre-
mităţi, unul în zona de est, 
celălalt în zona de vest. O 
bună perioadă de timp afa-
cerile din zona centrală au 
avut de suferit, pentru că 
toţi au migrat, cumpărăto-
rii, din zona centrală în zo-
na de extremitate. Ce însem-
na Gheorghe Doja acum 15 
ani? Era o zonă de lux, aco-
lo erau toate firmele mari. 
Încet-încet şi-a pierdut din 
farmec, din potenţial”, a pre-
cizat viceprimarul.

Tarcea promite că, odată 
cu modernizarea zonei cen-
trale, brandurile puternice 
vor reveni, iar Centrul Clu-
jului „îşi va recăpăta farme-
cul”. „De aceea noi, astăzi, 
prin toate investiţiile pe ca-
re le facem în zona centra-
lă – pietonalizare, moderni-
zare – vrem să readucem î-
napoi farmecul şi valoarea 
pe care le avea odinioară. 
Veţi vedea, în următorii ani 
vor veni şi branduri puter-
nice în centrul oraşului!”, a 
conchis Dan Tarcea.

Centrul Clujului, raiul magazinelor 
second hand. Ce decizie a luat Primăria?
Cu toate că municipalitatea dispune de un PR puternic, care te face să crezi că pe malul Someșului Mic 
curge doar lapte și miere, realitatea de zi cu zi pentru mulți clujeni este puțin mai diferită

Centrul Clujului este invadat de magazine second hand
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Românii se menţin în con-
tinuare în coada clasamen-
tului european, la capitolul 
numărului de cărţi citite. 
Potrivit unor cifre Eurostat, 
doar 1,3 milioane de 
români cumpără într-un an 
de zile cel puţin o carte.

România are cea mai mi-
că piaţă de carte din Uniu-
nea Europeană. Cifre drama-
tice: doar 6,5% dintre români 
cumpără cel puţin o carte 
într-un an de zile.

Piaţa de carte din ţara noas-
tră este estimată la 60 de mili-
oane de euro, la egalitate cu 
Bulgaria, în condiţiile în care 
vecinii noştri au o populaţie de 
trei ori mai mică. În Ungaria, 
ţară cu o populaţie de două ori 
mai mică decât cea a Români-

ei, piaţa de carte este estimată 
la 140 de milioane de euro. Pâ-
nă şi Slovenia, care are doar 
două milioane de locuitori, a-
re o piaţă de carte estimată la 
75 de milioane de euro.

Germania este lider pe con-
tinent în ceea ce priveşte pia-
ţa de carte, cu 9 miliarde de 
euro anual. În Italia, vorbim 

despre două miliarde de euro 
anual, ţară în care elevii pri-
mesc la vârsta de 18 ani ca-
dou din partea statului un vo-
ucher în valoare de 500 de eu-
ro, ce poate fi  utilizat la achi-
ziţia de cărţi, fi lme, bilete la 
concerte, acces la muzee, din 
care 70% sunt folosiţi la achi-
ziţia de carte.

România, la coada Europei 
în ceea ce priveşte piaţa de carte

The King's Singers, renu-
mitul sextet vocal laureat 
cu două premii Grammy, 
un premiu Emmy, precum 
şi un loc de onoare 
în „The Hall of Fame” 
realizat de revista 
Gramophone, revine 
la Cluj pentru un nou 
concert extraordinar!

Luni, 25 noiembrie 2019, de 
la ora 19, Opera Naţională Ro-
mână din Cluj-Napoca va fi  
gazda serii magice, cu un pro-
gram special prezentat în pre-
mieră: „Finding Harmony”.

Şarmul britanic va da tonul 
evenimentului, în compania 
contratenorilor Patrick Du-
nachie şi Edward Button, a te-
norului Julian Gregory, bari-
tonilor Christopher Bruerton 
şi Nick Ashby, şi a basului Jo-
nathan Howard. Împreună cu 
publicul, aceştia vor traversa 
istoria muzicii, din Evul Me-
diu şi până astăzi, în căutarea 
armoniei. „Finding Harmony” 
e misiunea ansamblului: a cân-
ta împreună înseamnă să cre-
ezi ceva mai frumos decât ori-
care voce luată individual.

„Finding Harmony” este 
totodată şi numele noului pro-
iect al grupului, prezentat prin-
tr-un program special ce va fi  
lansat în curând în întreaga 
lume. Publicul clujean va avea, 
astfel, ocazia de a fi  printre 
primii care vor căuta – şi gă-
si – armonia împreună cu „The 
King's Singers”.

The King's Singers a luat 
fi inţă ofi cial la 1 mai 1968, 
atunci când şi-au făcut debu-
tul londonez la Queen Eliza-
beth Hall. Grupul avea în com-
ponenţă absolvenţi ai studii-
lor corale de la King's College 
din Cambridge care, imediat 

după succesul de la Londra, 
au început colaborările cu in-
stituţii de prestigiu precum 
BBC, companii de discuri, şi 
chiar compozitori contempo-
rani şi aranjori care au contri-
buit la lărgirea şi îmbogăţirea 
repertoriului interpretat. Anii 
'70 au adus numeroase con-
certe în Marea Britanie şi Eu-
ropa, dar anul 1972 a fost cel 
care a marcat succesul lor mon-
dial, printr-un turneu de 35 de 
concerte în Australia, Noua 
Zeelandă, concerte în Africa 
de Sud, Canada şi America.

Anul trecut, grupul a săr-
bătorit 50 de ani de existenţă. 
În jumătate de secol de la în-
fi inţare, The King's Singers au 
interpretat mii de concerte în 
întreaga lume, în unele din ce-
le mai celebre săli de concert, 

de la Royal Albert Hall, Lon-
dra la Opera House din Syd-
ney şi Carnegie Hall din New 
York. Noutatea pe care a adus-o 
ansamblul a capella The King's 
Singers în anii '70, a fost cele-
brarea muzicii pop, nu doar a 
celei clasice, o muzică neabor-
dată până atunci de ansam-
blurile corale. Această trăsătu-
ră şi-au păstrat-o şi cultivat-o 
până în zilele noastre, astfel 
că repertoriul celor şase cân-
tăreţi include numeroase lu-
crări din diverse genuri, spe-
cial aranjate pentru ei. Mai 
mult decât atât, ansamblul a 
colaborat în permanenţă cu 
compozitori contemporani pre-
cum Sir John Tavener, Toru Ta-
kemitsu, John Rutter, Luciano 
Berio, Nico Muhly, György Li-
geti şi Eric Whitacre. 

Concert extraordinar 
la Opera Naţională
The King's Singers prezintă Finding Harmony
la Opera Națională Română din Cluj-Napoca

Asociaţia Vechiul Cluj con-
tinuă cea de-a şasea serie 
de întâlniri sub titlul 
Poveşti despre Cluj. Cea 
de-a cincea întâlnire a 
acestui an se va desfăşura 
luni, 28 octombrie 2019, 
de la ora 19:00, la Rhédey 
Café (Piaţa Unirii nr. 9).

Asociaţia îi are invitaţi pen-
tru această întâlnire pe dom-
nii: Răzvan Rotta, Victor Lun-
gu şi Tudor Sălăgean. Aceştia 
vor vorbi publicului despre 
colecţia de fotografi i de la Re-
voluţia anticomunistă din de-
cembrie 1989 şi despre anche-
tele jurnalistice care au privit 
desfăşurarea Revoluţiei la 
Cluj-Napoca.

Proiectul Poveşti despre 
Cluj se afl ă la a şasea ediţie 
şi este realizat cu sprijinul Pri-
măriei şi al Consiliului Local 
Cluj-Napoca.

Anul acesta se împlinesc 
30 de ani de la Revoluţie. 
Acest eveniment ne-a marcat 
semnifi cativ ca naţiune şi a 
fost un moment de cumpănă 
pentru ceea ce înseamnă po-
porul român.

Revoluţia Română din 1989 
a constat într-o serie de pro-
teste, lupte de stradă şi de-
monstraţii desfăşurate în Ro-
mânia, între 16 şi 25 decem-
brie 1989, care au dus la că-
derea dictatorului Nicolae 

Ceauşescu şi la sfârşitul re-
gimului comunist din Româ-
nia. Demonstraţiile din ce în 
ce mai ample au culminat cu 
procesul şi execuţia soţilor 
Ceauşescu. Înainte de revo-
luţia română, toate celelalte 
state est-europene trecuseră 
în mod paşnic la democraţie; 
România a fost singura ţară 
din blocul estic care a trecut 
printr-o revoluţie violentă şi 
în care conducătorii comu-
nişti au fost executaţi.

Poveşti despre Cluj – Revoluţia 30 de ani
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În urmă cu două luni, 
deputatul Emanuel 
Ungureanu a scos la ivea-
lă ororile de la Spitalul 
de Psihiatrie din Borşa. 
Reprezentanţii instituţiei 
au susţinut atunci că un 
nou corp de clădire va fi  
pus în funcţiune peste 
două luni, dar încă nu 
s-a tăiat nicio panglică.

Deputatul USR Emanuel 
Ungureanu a postat în urmă 
cu două luni pe pagina per-
sonală de Facebook imagini 
din incinta spitalului de Boli 
Psihice Borşa din judeţul Cluj 
care indica situaţia unităţii 
medicale, precum şi condiţii-
le improprii în care stau in-
ternaţi pacienţii. Deputatul re-
cunoaşte că există un corp 
nou de clădire, dar care nu 
poate să fi e dat în folosinţă 
din cauza multor probleme.

„Am vizitat Spitalul de Bo-
li Psihice Borşa din judeţul 
Cluj, administrat de Consiliul 
Judeţean Cluj, condus de Alin 
Tişe! Nu am văzut aşa ceva 
niciodată, nicăieri, în nici un 
fi lm horror! 179 de bolnavi 
cu probleme psihice înghesu-
iţi în camere insalubre, într-o 
clădire veche de 200 de ani, 
retrocedată Bisericii Reforma-
te de către moştenitorii fami-
liei Banffy. 22 de bolnavi 
într-o cameră. Un infern al 
mizeriei cu neputinţă de de-
scris în cuvinte. Nu vă puteţi 
imagina ce infern am găsit! 
Nu aveţi cum... Personalul 
medical mi-a mărturisit că 
în acest univers al groazei 
nu a intrat până astăzi ni-
ciun deputat, niciodată! Ade-
vărul descoperit este unul 
crunt, dureros, năucitor, bol-
navii psihici din România sunt 
trataţi mai rău ca animalele. 
Nu am văzut în viaţa mea 
atâta mizerie şi dezumaniza-
re. Personalul acestui infern 
al groazei lucrează în condi-
ţii extreme, sunt adevăraţi 
eroi”, a mărturisit deputatul 
în urmă cu două luni.

În timp ce deputatul Ema-
nuel Ungureanu se afl a la spi-

talul din Borşa, unde arăta o 
realitate cruntă, ce pare a fi  
desprinsă, de fapt, din fi lme-
le de groază, Consiliul Jude-
ţean Cluj şi-a pregătit strate-
gia de PR, lăudându-se într-
un comunicat de presă des-
pre câţi bani s-au investit în 
instituţie.

„Pentru a rezolva problema 
spaţiilor, Consiliul Judeţean Cluj 
a demarat lucrările de constru-
ire a unei noi clădiri. Reprezen-
tanţii forului judeţean susţin că 
prin realizarea acestui obiectiv 
vor fi  aduse la standarde mo-
derne secţiile spitalului. Clădi-
rea Spitalului de Boli Psihice 
Cronice Borşa va avea un re-
gim de înălţime P+2E, cu o 
suprafaţă construită de 1.102,15 
mp. Suprafaţa desfăşurată va 
fi  de 2.881,75 mp, iar cea uti-
lă de 2.355 mp şi va dispune 
de 120 de paturi pentru spi-
talizarea de lungă durată a 
pacienţilor cu afecţiuni psihi-
ce cronice. Având o valoare 
de 20.866.092,43 lei, T.V.A. 
inclus, investiţia va fi  fi nan-
ţată atât din fonduri proveni-
te de la bugetul Consiliului 
Judeţean Cluj, cât şi din ve-
niturile proprii ale spitalului”, 
se arată în articolul publicat.

Emanuel Ungureanu a de-
clarat că într-adevăr există un 
corp nou de clădire, dar care 
nu poate să fi e dat în folosin-
ţă din cauza unor neajunsuri.

Despre acel corp de clădi-
re, reprezentanţii spitalului din 

Borşa au spus că va putea fi  
dat în folosinţă peste două luni. 
Au trecut mai bine de două 
luni de la acele declaraţii, în-
să noua clădire nu a fost dată 
încă în folosinţă.

„Aşa cum am promis, du-
pă aproximativ două luni, în 
perioada următoare, voi mer-
ge în vizită la spitalul din Bor-
şa să văd dacă bolnavii ţinuţi 
captivi în castelul ororilor au 
fost mutaţi din condiţiile in-
salubre în vechea splătorie 
despre care managerul de la 
Borşa mi-a promis că va fi  
transformată în spaţiu locui-
bil până la darea în funcţiu-
ne a noului corp de clădire, 
construit oricum prost de că-
tre Consiliul Judeţean Cluj. 
Nu voi admite ca cei peste 
100 de bolnavi peste care stă 
să se prăbuşească tavanul în 
castelul vechi de 200 de ani 
să petreacă iarna în frig şi în 
condiţiliile mizere pe care 
le-am fi lmat acum două luni”, 
a spus Emanuel Ungureanu.

Până nu se fi nalizează no-
ua clădire care poate găzdui 
maxim 84 de pacienţi şi pâ-
nă nu se instalează staţia de 
epurare, cei peste 120 de bol-
navi rămân în condiţii de pe-
ricol, mărturiseşte deputatul 
clujean, în condiţiile în care 
tavanul stă să se prăbuşeas-
că în castel şi rămân în ace-
leaşi încăperi supraaglomera-
te peste 22 de pacienţi într-un 
soi de salon improvizat.

Noul spital din Borşa trebuia 
inaugurat. Au uitat ce au promis?

Ministerul Sănătăţii, 
Sorina Pintea, a anunţat 
că marţi a fost depusă 
cererea de fi nanţare pen-
tru Spitalul Regional de 
Urgenţă din Iaşi şi că săp-
tămâna viitoare va fi  
depusă şi cea pentru 
Spitalul Regional din Cluj.

“O spun cu foarte mare bu-
curie. Astăzi (n.red. marţi) la 
Ministerul Dezvoltării s-a de-
pus cererea de fi nanţare pen-
tru Spitalul Regional Iaşi, săp-
tămâna viitoare se va depu-
ne cererea de fi nanţare pen-
tru Spitalul Regional Cluj, iar 
la începutul lunii noiembrie 
cererea de fi nanţare pentru 
Spitalul Regional Craiova”, a 
spus Pintea.

Noul spital regional de ur-
genţă din Cluj va costa 2,5 
miliarde de lei (fonduri euro-
pene şi fonduri bugetare) şi 
va avea 849 de paturi, dintre 
care 105 pentru îngrijiri criti-
ce (inclusiv arşi), potrivit pro-
iectului de hotărâre de guvern 
pentru aprobarea indicatori-
lor tehnic-economici pus în 
dezbatere publică.

Spitalul ar urma să fi e con-
struit în patru ani.

Cele mai importante de-
talii din proiect:

*Cost: 2,5 miliarde de lei, 
cu o investiţie eşalonată pe 
patru ani

*Capacitate: 849 de paturi 
şi 19 săli de operaţie. Spitalul 
va avea 774 de paturi de spi-
talizare pentru îngrijiri acute 
şi 105 paturi pentru îngrijiri 
critice în spital, printre care 
şi pacienţi arşi.

*Finanţare din fonduri eu-
rope şi de la bugetul Ministe-
rului Sănătăţii

*Locaţie: Terenul selectat 
este în zona Floreşti, strada 
Avram Iancu, la 10 km de cen-
trul municipiului Cluj Napo-
ca. Terenul a fost primit de la 
Consiliul Judeţean Cluj

*Construcţie: Va avea 7 
niveluri (subsolu, parter şi 

5 etaje). Partea extinsă ori-
zontală a clădirii se întinde 
pe 3 niveluri complete, în 
timp ce o parte din clădire 
se extinde pe 3 etaje supli-
mentare. Terasele de deasu-
pra etajului 1, între curţile 
interioare, şi terasa de dea-
supra nivelului 3 sunt pre-
văzute a fi  acoperite cu ve-
getaţie. Suprafaţa construită 
este de 28.883 de mp.

*Parcări: Spitalul va avea 
1.396 locuri de parcare, la sol 
şi în subsol. În plus vor exis-
ta 15 locuri de parcare pen-
tru motociclete, 41 pentru bi-
ciclete şi o staţie de autobuz. 
În parcare vor fi  amplasate 10 
staţii de încărcare pentru ma-
şinile electrice.

*Heliport: Pe acoperişul 
clădirii va fi  construit un he-
liport pentru elicopterele ca-
re transportă pacienţi.

Centrele medicale din no-
ul spital:

Centrul pentru cap şi gât 
cuprinzând specialităţi de ne-
urologie, neurochirurgie, of-
talmologie, ORL, chirurgie ma-
xilo-facială;

Centrul toracic cuprinzând 
pneumologia, cardiologia, chi-
rurgia toracică, chirurgia car-
diovasculară;

Centrul abdominal cuprin-
zând gastroenterologie, ne-

frologie, urologie, chirurgie 
generală;

Centrul pentru articulaţii, 
coloană vertebrală şi traumă 
cuprinzând ortopedie & trau-
matologie, chirurgie plastică, 
arsuri, chirurgie vasculară;

Centrul de medicină internă 
cuprinzând dermatologie, me-
dicină internă, reumatologie, 
boli metabolice şi endocrinolo-
gie, imunologie, hematologie;

Centrul pentru mamă şi co-
pil cuprinzând ginecologie, 
obstetrică, pediatrie şi chirur-
gie pediatrică, neonatologie;

Paturile pentru spitalizare 
de zi şi spaţiile pentru servi-
cii medicale ambulatorii

“Infrastructurile spitaliceşti 
din Cluj sunt fragmentate, îm-
bătrânite şi incompatibile cu 
modelele şi sistemele moder-
ne de funcţionare a spitalelor; 
totodată, absenţa echipamen-
telor şi tehnologiilor de ulti-
mă generaţie, frecvenţa mare 
a internărilor duc la o supra-
dimensionare costisitoare a 
îngrijirilor medicale în spita-
le. Gradul de ocupare în Spi-
talul Clinic Judeţean de Ur-
genţă variază de la 18,2% în 
neurologie, la 55% în ortope-
die, 61,7% în imunologie, 
67,1% în endocrinologie şi 
68,6% în pediatrie”, transmi-
te Ministerul Sănătății.

O nouă promisiune 
electorală pentru 
Spitalul Regional Cluj
Despre Spitalul Regional de Urgenţă de la Cluj politicienii 
vorbesc încă din 2004 şi cu atât au rămas, cu vorba

În luna august, un comunicat al Ministerului Sănătăţii 
anunţa cu surle și trâmbiţe că „pentru Spitalul Regional Cluj 
a fost realizat studiul de fezabilitate, a fost obţinut Acordul 
de Mediu și sunt fi nalizaţi indicatorii tehnico-economici care 
vor fi  aprobaţi la sfârșitul lunii august în Guvern, urmând ca 
în luna octombrie să fi e depusă cererea de fi nanţare și pen-
tru acest spital la Comisia Europeană”.
În luna aprilie, ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, declara, că 
în opinia sa, este un termen „optimist” anul 2024 indicat de 
consultanţi ca an în care ar putea fi  gata spitalele regionale.
Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, a refuzat să 
avanseze un orizont de timp pentru fi nalizarea spitalelor re-
gionale de urgenţă, spunând că lucrările ar putea începe la 
începutul anului 2021.
De altfel, și fostul premier Victor Ponta a susţinut că Spitalul 
Regional de la Cluj nu va porni până în 2020 pentru că mi-
nistrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a cerut ca banii 
să se mute pentru următorul exerciţiu fi nanciar 2021-2027.

Subiect de campanie electorală
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 2 camere + grădină 
(aprox 3 ari/garaj/apă + canali-
zare) în Dej, central. Informaţii 
la tel. 0064212647271.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa totaăl 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.
¤ Vând apartamet cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! 
Informaţii la tel. 0723-005123.
¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.
¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informașii 
sunași la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.
¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsoniera, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 

Tel. 0771 156 350
¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, 
judeţul Botoșani, cu multe au-
xiliare pe lângă casă. Pentru 
informaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren Mărișel 12200 mp.
intravilan,zona de case. Carte 
funciară,curent electric,apa.front 
90 m la drumul principal. Pret 4 
euro mp.Telefon:0752371454
¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

Căutam spaţiu pentru 
închiriere, suprafaţa 

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

utilă, curent, apă, 
încălzire.

Nu dorim să aibă vad 
comercial, dar vrem 

o zonă uşor accesibilă, 
poate să fi e şi casă 

dacă îndeplineşte con-
diţiile de mai sus.

Persoana de contact: 
Mirela Birta Timiş, 

0745-826 001. 
(11.16)

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.
¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
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Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRA-

TUIT

3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

Hotel – Restaurant 
Schmausemühle din Germania

angajează:
• bucătar
• ajutor bucătar
• cameristă
• ospătar
Se oferă cazare!!!

Mai multe detalii pe email: info@
schmausemuehle.de sau la tel. 
0049015163758966 , 00496745270, 
persoana de contact Zoltan.
¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131
¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.
¤ Îmi ofer serviciile, fac curat în 
pod, beci, curte. Aștept oferte la 
tel. 0749-974302.. (1.7)
¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

AUTO-MOTO
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an 

1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO
¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan ino-
xidabil, pentru baie, capacitate 
de 100 l, făcut la comandă. 
Preţuri foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.
¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC
¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la preţul 
de 150 RON și o sobă pentru gă-
tit și încălzit, preţ 100 RON. Infor-
maţii la tel. 0264-260226.
¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot do-
uă sobe. Preţ foarte bun, negoci-
abil. Informaţii la tel. 
0749-974302.
¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. Pen-
tru informaţii sunaţi la 
0749-974302.
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

MOBILIER
¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.
¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.
¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.
¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.
¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.
¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.
¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.
¤ Vând vioară veche. Preţ ne-

gociabil. Aștept oferte la tel. 
0749-974302.. (6.7)
¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (9.40)
¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

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

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunaţi la telefon 
0786-603497.

PIERDERI

¤ Pierdut talon autoturism 
CJ-18-XYK pe numele FATOL 

MARIA. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
nr. 46/03.01.2011, al S.C. GA-
BIAN S.R.L., C.U.I. 15069312. 
J12/2488/2002. Îl declar nul.

¤ BOACĂ VICTOR ANDREI declar 
pierdute și nule actele societăţii 
TH GRAF S.R.L., având C.U.I. 
34197528 J12/665/2015, prin-
tre care și certifi catul de înregis-
trare și certifi catele constatatoa-
re din data de 05.03.0215 și 
06.03.2015.

¤ BOACĂ VICTOR ANDREI declar 
pierdute și nule actele societăţii 
SOCIAL TUBE ONE S.R.L., având 
C.U.I. 34815009, 
J12/2243/2015, printre care și 
certifi catul de înregistrare și cer-
tifi catul constatator din data de 
04.08.0215.

¤ BOACĂ VICTOR ANDREI declar 
pierdute și nule actele societăţii 
SOCIAL TUBE HD S.R.L., având 
C.U.I. 34152143, 
J12/552/2015, printre care și 
certifi catul de înregistrare și cer-
tifi catul constatator din data de 
25.02.0215.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

MARIN HORAȚIU ȘI MARIN IOANA MARIA  anunță ini-
tierea Planului Urbanistic Detaliu: Construire imobil cu func-
tiuni mixte,  str. Petofi  Sandor nr. 25 ,Cluj Napoca,j ud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

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

everything sweeteverything sweet

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

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

ANGAJEAZĂ

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

ORGANIZEAZA CONCURSUL

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

- 1 post de CONTABIL SEF, cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata, la Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu 
Mare.

Concursul se va desfasura astfel :

Proba scrisa: in data de 26 noiembrie 2019 ora 10.00
Proba interviu: in data de 28 noiembrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii :

1. studii superioare de lunga durata, în domeniul 
economic, absolvite cu diploma de licenta;

2. vechime în muncă : minim 8 an în domeniul economic;
3. vechime in activitati fi nanciar contabile la institutii 

publice : minim 5 ani;
4. cunoștinţe foarte bune de operare PC: programe 

Microsoft Offi ce Word, Excel, Outlook;

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

ORGANIZEAZA CONCURSUL

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

- 1 post de CONSILIER JURIDIC, cu norma intreaga, pe 
perioada nedeterminata, in cadrul comp. Resurse Umane, 
Relatii cu Publicul, Administrativ la Sistemul de Gospodarire 
a Apelor Satu Mare.

Concursul se va desfasura astfel :

Proba scrisa: in data de 19 noiembrie 2019 ora 10.00
Proba interviu: in data de 21 noiembrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii :

STUDII: superioare de stiinte juridice absolvite cu diploma 
de licenta;

APTITUDINI:
1. Vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani;
2. Cunostinte operare pe calculator: Microsoft Offi ce, 

Excel;
3. Disponibilitate la deplasari pe teren, in orice moment 

si situatie;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca sau la Sistemul de Gospodarire 
a Apelor Satu Mare, din Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 
8/A, pana la data de 7 noiembrie 2019, ora 12,00. 

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

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

INFORMARE
COMUNA IZVORU CRIȘULUI, cu sediul în localitatea 

Izvoru Crișului, str. Principală nr 39, tel    0264.257.140, 
intenţionează să solicite de la Administrația Națională Apele 
Române București/Administrația Bazinală de Apă Crișuri 
Oradea/Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor investiției 
: Alimentare cu apă și canalizare în localitățile Nadăsu și 
Saula, comuna Izvoru Crișului, județul Cluj, amplasate în 
localitatile Nadăsu, Saula și Izvoru Crișului din comuna 
Izvoru Crișului, judeţul Cluj. Această investiţie este o investiție 
nouă, care poate fi  privită și ca o extindere a unor sisteme 
existente. Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta 
permanent următoarele ape uzate: Qzi max = 42 mc/zi ce 
se vor evacua în emisarul Nadășu și Qzi max = 32,1 mc/zi 
ce se vor evacua în emisarul Crișul Repede, după ce au fost 
epurate în cadrul stațiilor de epurare existente în localitățile 
Nadășu, respectiv Huedin. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modifi cările  și completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţionatã. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandãri se 
pot adresa solicitantului, după data de 22.10.2019. 

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, S.C. OLTIDAN SERVICE S.R.L. anunţă 
începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Atelier reparaţii, mecanice, 
tinichigerie, vopsitorie“ din localitatea Cluj-Napoca, str. 
Olteniei nr. 21, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni-joi: 
8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00.

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, S.C. SOROCAM 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „staţie de asfalt şi 
emulsie“ din localitatea Gilău, zona balastiera f.nr, jud. Cluj.

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul  Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Aikon SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite)), 
cu sediul în Municipiul Dej, Strada Nicolae Iorga, Nr. 47, 
Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.  J12/3912/2008 și 
având CUI 24528748, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea  următoarelor bunuri aparţinând Aikon SRL:

NR. crt Denumirea Bunurilor Stoc Preț

1 Nisip 0-4 647 mc 24.642,60

2 Sort 4-8 343 mc 11.758,80

3 Sort 8-16 261 mc 6.327,60

4 Piatra concasata 0-31 45 mc 996,60

5 piatra concasata0-63 49 mc 950,40

9 Rezervor 9000 litri RCO 
Ri/551/2013

1 buc 5.049,00

10 Cap tractor MAN TG 460 
CJ 43 TRC

1 buc 1.320,00

 TOTAL  51.045,00

Licitaţia va avea loc în data de 28.10.2019, ora 12.00  
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date 04.11.2019 ora 
12.00, respctiv 11.11.2019 ora 12.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183
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PUBLICITATE

Rusia dispune de unul 
dintre cele mai mari 
sisteme de supraveghere 
video din lume, 
care va fi  dotat acum 
cu un software performant 
de recunoaştere facială.

Una dintre cele 10 reguli 
de bază pentru spionii oc-
cidentali care voiau să se 
infiltreze în Moscova, în pe-
rioada Războiului Rece, ”nu 
privi înapoi pentru că nu 
eşti niciodată singur” este 
astăzi mai actuală ca ori-
când, singura diferenţă fi-
ind aceea că nu e vorba doar 
despre străini, ci şi despre 
12,6 milioane de locuitori 
ai capitalei Rusiei.

Oficialii din capitala Ru-
siei au pus la punct în ulti-
mii ani, metodic, una din-
tre cele mai ample operaţi-
uni de supraveghere video 
din lume, astfel că reţeaua 
public-privată constă în nu 
mai puţin de 200.000 de ca-
mere care înregistrează 1,5 
miliarde de ore pe an, înre-
gistări care pot fi accesate 
de 16.000 de angajaţi guver-
namentali, ofiţeri ai servici-
ilor secrete şi ai forţelor de 
ordine, potrivit Bloomberg.

Acum, întregul sistem ur-
mează să fi e dotat cu ceea 
ce primăria a defi nit ca fi ind 
cel mai avansat software de 
recunoaştere facială, după 
cel deţinut de China. Ruşii 
susţin că acesta va oferi o 
acurateţe superioară care va 
face mult mai uşoară căuta-
rea eventualilor suspecţi de 
crime, mai uşoară faţă de 
sistemul vechi londonez, con-
siderat mai mare.

Modernizarea sistemului 
va ajuta la extinderea progra-
mului pilot care a dus la cap-
turarea a nu mai puţin de 10 
criminali pe lună, fi e că este 

vorba despre evenimente pu-
blice majore sau despre cele 
269 staţii de metrou.

Moscova decide astfel să 
utilizeze tot mai mult teh-
nologiile avansate în scopul 
supravegherii cetăţenilor în 
timp ce în Occident tendiţa 
este inversă din cauza pre-
siunilor publice. De altfel, 
şi opozanţii preşedintelui 
Vladimir Putin atacă iniţia-
tiva Moscovei în instanţă in-
vocând argumente atât ju-
ridice, cât şi politice.

Monitorizarea video este 
doar unul dintre instrumen-
tele utilizate de Rusia, un 
alt instrument fiind utiliza-
rea interceptării telefoane-
lor mobile. Multe dintre a-
ceste iniţiative au la bază 
progresele în domeniul in-
teligenţei artificiale, care es-
te privită de Vladimir Putin 

ca fiind cheia pentru a ob-
ţine dominaţia globală.

Putin şi locotenenţii con-
duşi de primarul Moscovei 
Sergei Sobyanin susţin că 
localizarea geografică a fie-
cărei cartele sim din ţară şi 
crearea de ”profile digitale” 
pentru fiecare adult, precum 
şi colectarea datelor online 
ar fi necesare pentru a asi-
gura ordinea publică şi pen-
tru a îmbunătăţi serviciile. 
Mai mult, ei pariază pe fap-
tul că electoratul va accep-
ta o reducere şi mai mare a 
drepturilor privind viaţa pri-
vată cum ar fi recunoaşte-
rea facială de dragul de a 
avea străzi sigure, dar şi al 
nivelului de confort.

„Derulăm experimente în 
şcoli, clinici, spitale şi în mij-
loacele de transport în scopul 
introducerii acestei tehnolo-

gii, ceea ce, desigur, va uşu-
ra munca unui număr impre-
sionant de oameni şi va face 
industriile respective mai efi -
ciente”, a susţinut Sobyanin, 
într-o întâlnire cu Putin pe te-
ma inteligenţei artifi ciale, ca-
re a avut loc la începutul anu-
lui, mai relatează Bloomberg.

În timp ce în lumea în-
treagă toate aceste mecanis-
me şi sisteme au stârnit o 
dezbatere despre echilibrul 
dintre guvernare şi suprave-
ghere, Moscova pare a fi  ora-
şul cel mai dispus să se trans-
forme în Big Brother City. 
Astfel, capitala Rusiei se pla-
sează pe primul loc dintre 
40 de metropole la capitolul 
guvernare digitală, un clasa-
ment realizat de Naţiunile 
Unite, în care Londra se afl ă 
pe locul 4, Shanghai pe 11 
şi New York pe 14.

Putin pune la punct unul 
dintre cele mai mari sisteme 
de supraveghere video

Președintele Rusiei, Vladimir Putin
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Ardealul Cluj a reuşit o 
victorie cu 2-1 împotriva 
celor de la UTA Arad, lide-
rul din Liga Elitelor U-19.

Formaţia antrenată de Că-
lin Moldovan a deschis sco-
rul în prima repriză prin Adri-
an Şulea, însă trupa arădea-
nă a reuşit să egaleze în mi-
nutul 52 dintr-o lovitură de la 
11 metri. Clujenii aveau totuşi 
să dea marea lovitură în mi-
nutul 83 al jocului când Şu-
lea a reuşit un nou gol şi a 
adus toate cele trei puncte.

De victoria celor de la Ar-
dealul Cluj a profi tat CFR Cluj, 
echipă care a egalat-o pe UTA 
în fruntea clasamentului. Tru-
pa din Gruia a acumulat 37 
de puncte după un succes cu 
3-0 pe terenul celor de la Aca-
demia de Fotbal Gică Popes-
cu. Feroviarii sunt pe doi da-
torită golaverajului, în timp 
ce Ardealul a urcat pe trei cu 
33 de puncte.

Universitatea Cluj s-a im-
pus cu 2-0 pe terenul celor 
de la LPS Banatul Timişoa-
ra şi sunt pe locul al patru-

lea cu 29 de puncte, în timp 
Universitatea Craiova este pe 
cinci cu 25 de puncte. Par-
cursul excelent al echipelor 
clujene le-ar putea aduce fa-
ţă în faţă în play-off.

Situaţia nu este una la fel 
de îmbucurătoare şi la cate-
goria U-17 în Liga Elitelor şi 
doar Universitatea Cluj se la-
udă cu un loc de play-off. 
Alb-negrii sunt pe locul patru 
cu 28 de puncte acumulate, 
fi ind urmaţi la un punct dis-
tanţă de CFR Cluj. Feroviarii 
au pierdut cu 2-1 pe terenul 
celor de la Academia Gică Po-

pescu, în timp ce Universita-
tea a câştigat 3-0 pe terenul 
celor de la LPS Timişoara.

Ardealul Cluj stă cel mai 
prost dintre cele trei echipe 
la U-17 şi este pe nouă du-
pă ce a pierdut în această 
etapă cu 3-0 în faţa celor de 
la UTA Arad.

În runda următoare, CFR 
Cluj primeşte vizita celor de 
la LPS Banatul Timişoara, în 
timp ce Ardealul Cluj se de-
plasează la Braşov pentru me-
ciurile cu Tâmpa Kids. Uni-
versitatea Cluj va juca acasă 
contra LPS Oradea.

Ardealul Cluj relansează lupta 
în Liga Elitelor U-19

Marius Copil, 29 de ani, 
este subiectul principal pe 
site-ul ATP înaintea turne-
ului elveţian de la Basel.

Tenismenul Marius Copil 
(foto) este vedetă pe site-ul 
ofi cial al ATP înaintea turne-
ului de la Basel, dotat cu pre-
mii în valoare totală de peste 
două milioane de euro. Anul 
trecut, românul a reuşit cea 
mai bună performanţă a cari-
erei la competiţia din Elveţia. 
Copil a trecut de califi cări în 
2018 şi a ajuns până în fi nală, 
acolo unde a cedat în faţa le-
gendarului Roger Federer.

„Visul meu este să câştig 
cel puţin un titlu ATP. Să câş-
tig unul ar fi  frumos. Tenisul 

e un sport unu la unu. La în-
ceput, asta nu-mi plăcea, de-
oarece tatăl meu a fost jucă-
tor de rugby şi mama handba-
listă, aşa că amândoi au făcut 
sporturi de echipă. Când ve-
neam acasă şi îmi terminam 
temele, mi se permitea să ies 
pe stardă să joc cu copiii şi toţi 
jucam fotbal. De aceea îmi plă-
cea fotbalul mai mult decât te-
nisul. Era mai multă distrac-
ţie”, a spus Marius Copil în 
materiatul pentru ATP înain-
tea turneului de la Basel.

Cel mai bun tenismen ro-
mân a fost la un pas să renun-
ţe la cariera de jucător:

„La 22 de ani am ajuns pe 
locul 124 şi apoi am început 

să mă gândesc că sunt deja în 
Top 100. M-am gândit prea de-
parte şi am spus: ‘Ok, am re-
uşit deja’. Nu am gândit bine 
şi am căzut. A fost greu deoa-
rece apoi oamenii au început 
să mă judece şi am ascultat de 
la fi ecare. Încrederea mea a 
coborât şi am vrut la un mo-
ment dat să mă opresc”, a mai 
povesti Marius Copil.

Marius Copil, locul 82 ATP, 
a primit un wild card din par-
tea organizatorilor turneului 
de 500 de puncte de la Basel. 
Săptămâna trecută, românul a 
ajuns până în sferturile de fi -
nală la Antwerp, acolo unde 
a fost învins de fostul lider 
mondial Andy Murray.

Marius Copil, vedetă pe site-ul ATP

Disputa este programată 
pe 7 şi 8 februarie 2020, 
pentru califi care la Turneul 
fi nal de la Budapesta, 
din aprilie 2020.

Partida va avea loc în Sa-
la Polivalentă din Cluj-Napo-
ca, cea care a găzduit până 
acum alte patru importante 
întâlniri ale echipei de Fed 
Cup a României, în 2016, cu 
Cehia şi Germania, şi, în 2018, 
cu Canada şi Elveţia.

În cazul unei victorii, Ro-
mânia se va număra printre 
cele 12 echipe care îşi vor 
disputa titlul de campioană, 
turneul fi nal urmând a avea 
loc în perioada 14-19 aprilie 
2020, la Budapesta.

Sala Polivalentă din 
Cluj-Napoca este la ora actu-
ală cea mai modernă din ţa-
ră şi are o capacitate de 9.300 
de locuri, fi ind neîncăpătoa-
re la meciurile importante 
disputate de echipa Români-
ei de Fed Cup. Suprafaţa de 
joc nu a fost aleasă deocam-
dată de către reprezentanţii 
FRT, dar este de aşteptat ca 
zgura să fi e aleasă de repre-
zentantele României, deoare-
ce rusoaicele au evoluat ex-
celent pe hard în ultimii ani.

Daria Kasatkina, Anastasia 
Potapova, Anastasia Pavlyu-
chenkova, Margarita Gasparyan 
sau Svetlana Kuznetsova ar pu-
tea să facă parte din echipa Ru-
siei la meciul de la Cluj-Napoca.

Prezenţa Simonei Halep, 
sub semnul întrebării

Adrian Segărceanu, căpita-
nul nejucătorul al României, 
a declarat că nu este 100% si-
gur că Simona Halep va evo-
lua în meciul cu Rusia.

„Am vorbit cu ea înainte să 
plece pentru ultima parte a se-
zonului. Trebuie să jucăm iar 
un meci de baraj, cu Rusia, 
acasă. Simona este deranjată 
de acest aspect, plus că şi me-
ciul acela epuizant din semi-
fi nale a lăsat urme neplăcute 
în amintirea ei. Nu pot confi r-

ma 100% că va veni, vom ve-
dea! Va conta şi fi nalul ei de 
an, dar şi programul pe care-l 
va pune la punct cu noul ei 
antrenor Darren Cahill”, a de-
clarat Segărceanu.

Simona Halep este nemul-
ţumită după ce formatul FED 
Cup a fost modifi cat şi ITF a 
acordat acces direct la turne-
ul fi nal din 2020 doar naţiu-
nilor fi naliste. Asta deşi în 
Cupa Davis toate cele patru 
semifi naliste din 2018 au pro-
movat automat la turneul fi -
nal din 2019, rezultatele re-

cente aducând wildcard-uri 
şi altor naţiuni.

În 2020, România ar trebui 
să câştige cinci confruntări 
pentru a se încorona campioa-
nă, în loc de trei partide îm-
părţite pe câte un weekend – 
din februarie până în noiem-
brie – cum ar fi  stat lucrurile 
conform sistemului competiţi-
onal actual care va fi  abrogat.

CL plăteşte scump vizita 
naţionalei de tenis

Ion Ţiriac i-a trimis o scri-
soare lui Emil Boc prin ca-

re i-a cerut suma de 100.000 
de euro pentru organizarea 
meciului cu Rusia. Federa-
ţia Română de Tenis a intu-
it că doar costurile pentru 
serviciile de pază ar urma 
să coste 30.000 de euro, în 
timp ce suprafaţa de joc va 
costa între 25.000 şi 35.000 
de euro în funcţie de ceea 
ce îşi doresc fetele.

Emil Boc se pare că este de 
acord cu propunerea lui Ion 
Ţiriac şi va discuta propune-
rea şefului de la FRT într-o şe-
dintă de Consiliu Local.

Cele 12 echipe care se ca-
lifică la finala Fed Cup de 
la Budapesta vor împărţi un 
premiu total de 18 milioane 
de dolari. Jucătoarele vor 
încasa 12 milioane, în timp 
ce restul de şase vor merge 
către federaţiile naţionale.

În acest moment, la fina-
la de la Budapesta sunt ca-
lificate Australia, Franţa, ul-
timele două finalist, Unga-
ria echipa gazdă şi Cehia, 
beneficiara unui wild-card.

Rusia nu are jucătoare
în Top 20

Daria Kasatkina, Anasta-
sia Potapova, Anastasia Pa-
vlyuchenkova, Veronica Ku-
dermetova sau Svetlana Kuz-
netsova ar putea să facă par-
te din echipa Rusiei la me-
ciul de la Cluj-Napoca.

Cea mai bine clasată jucă-
toare din Rusia este Anastasia 
Pavlyuchenkova, locul 30 WTA, 
fi ind urmată de Kudermetova, 
41 WTA, în timp ce Svetlana 
Kuznetsova ocupă poziţia 54.

Florin Segărceanu a ana-
lizat şi el jucătoarele din echi-
pa Rusiei de Fed Cup:

„Rusia este o adversară foar-
te puternică, cu multe jucătoa-
re tinere şi valoroase, cu 11 re-
prezentante în Top 100 la sim-
plu, cu jucătoare de dublu de 
asemenea în top”, a declarat 
Florin Segărceanu, căpitanul 
nejucător al echipei României.

România – Rusia se va juca la Cluj-Napoca 
în Fed Cup! Primăria va plăti bani grei.
Federaţia Română de Tenis a anunţat locul de desfăşurare a întâlnirii de Fed Cup dintre România şi Rusia

Echipa națională a României înaintea unui meci din Fed Cup

• SUA-Letonia
• Olanda-Belarus
• România-Rusia
• Brazilia-Germania
• Spania-Japonia
• Elveția-Canada
• Belgia-Kazahstan
• Slovacia-Marea Britanie

Întâlniri din barajul 
pentru Fed Cup
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Baschetbalistele 
joacă în Cupa 
României
Miercuri, 23 octombrie, se dis-
pută manșa a doua din primul 
tur al Cupei României la bas-
chet feminin. Echipa universita-
ră se duelează cu CS Rapid 
București, jocul doi având loc în 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian” de la ora 14:00.
Scorul primului meci a fost 
67-63 în favoarea Universităţii 
Cluj, care ia startul returului 
cu patru puncte avans. 
Câștigătoarea acestei duble 
manșe se califi că în turul se-
cund al Cupei României, care a-
re loc în 11 decembrie 2019 și 
15 ianuarie 2020.
Preţul unui bilet de intrare este 
10 lei, studenţii și pensionarii 
au 50% reducere, iar elevii in-
tră gratuit pe baza carnetului 
de elev. Începând cu acest 
meci, cartea aniversară „U100” 
poate fi  achiziţionată de la 
standul amenajat la Sala 
Sporturilor „Horia Demian” 
doar pe durata partidei.

Poli Iaşi – CFR Cluj 
se va disputa tot 
la Botoşani
Meciul Politehncia Iași – CFR 
Cluj din etapa a XIV-a a Ligii I 
se va disputa tot la Botoșani, 
după ce LPF a respins solicita-
rea ieșenilor de a juca partida 
pe propia arenă.
Formaţia moldoveană și-a 
schimbat gazonul și a jucat trei 
partide la Botoșani, dar ar fi  
vrut să joace împotriva campi-
oanei la Botoșani.
„Gazonul este în stare perfectă 
de joc. După o investiţie impor-
tantă s-a schimbat și sistemul 
de degivrare, iar gazonul este 
la standarde foarte bune de 
joc. Noi am făcut o adresă, așa 
cum cere regulamentul, cu zece 
zile înainte de joc, ca să mutăm 
meciul de la Botoșani pe care îl 
aveam cu CFR Cluj. Ne aștep-
tam ca șapte, opt mii de spec-
tatori să vină la meciul cu cam-
pioana României, după două 
luni în care nu am jucat la Iași. 
Din păcate, am primit ieri o 
adresă din partea Ligii 
Profesioniste de Fotbal, prin ca-
re ne înștiinţa că meciul nu se 
poate juca la Iași din cauza a 
trei motive, dintre care cel pu-
ţin două dintre ele nu le-am în-
ţeles foarte bine și un motiv ca-
re nu este adevărat, că nu am 
trimis adresa în timp util. Un 
motiv este că am cerut să ju-
căm patru jocuri la Botoșani, 
inclusiv meciul cu CFR. Nicăieri 
în regulament nu se arată că 
nu putem să ne întoarcem mai 
repede, chiar dacă am cerut pa-
tru jocuri. Al doilea motiv a fost 
că CFR și-a luat cursă charter 
pentru Suceava. Nu cred că as-
ta ar fi  fost o problemă și cred 
că ar fi  putut foarte ușor să ate-
rizeze și la Iași”, a declarat 
Adrian Ambrosie, ofi cialul celor 
de la Poli Iași.

Haţegan arbitrează 
în Liga Campionilor
Ovidiu Haţegan va arbitra par-
tida dintre Ajax Amsterdam și 
Chelsea, din etapa a III-a a fa-
zei grupelor Ligii Campionilor.
Arbitru arădean va fi ajutat la 
cele două linii de asistenţii 
Octavian Șovre și Sebastian 
Gheorghe. 

Pe scurt

Fotbaliștii „Șepcilor roșii” 
și suporteri de toate 
vârstele ai „alb-negrilor”, 
au participat la faza 
a doua a acțiunii de 
împădurire „Pădurea 
unor inimi românești”, 
un proiect care face parte 
din ciclul de evenimente 
dedicate Centenarului 
Universității Cluj.

Într-o atmosferă destinsă, 
ajutați și de vremea excelen-
tă pentru o asemenea acțiune 

în aer liber, cei peste 65 de 
voluntari au plantat, sprijiniți 
de suporteri și de sportivi, 
700 de puieți de paltin, fra-
sin și sânger.

Faza a doua a proiectului 
„Pădurea Unor Inimi 
Românești” a luat startul pe 
13 octombrie. Acțiunea de îm-
pădurire se derulează pe stra-
da Uliului, pe dealul din ca-
pătul cartierului Grigorescu și 
va continua sâmbătă, 26 oc-
tombrie, respectiv duminică, 

27 octombrie, în intervalul 
orar 10:00 - 17:00.

Proiectul este organizat de 
Asociația Peluza Șepcile Roșii 
și Asociația Inima Ardealului.

Sute de puieți au fost 
plantați în prima etapă de 
împădurire, acțiunea urmând 
să continue și în următoa-
rea perioadă. Planul „șepcilor 
roșii” este să formeze din 
puieți o inimă-gigant, în mij-
locul căreia să se afle inițiala 
lor mult iubită, ”U”.

Continuă acțiunea de plantare 
pentru viitoarele generații

Gennaro Gattuso şi 
Sebastian Frey au fost con-
fi rmaţi pentru duelul Team 
Romania – World Stars.

Adrian Mutu va avea par-
te de un meci de retragere 
în care vor evolua Team Ro-
mânia şi World Stars pe 13 
iunie 2020 la Cluj-Napoca, 
într-un meci disputat pe 
Cluj Arena.

„Briliantul” a confi rmat 
la început numele lui Fran-
cesco Totti şi Andrea Pirlo, 
iar marți au fost confi rmaţi 
şi Sebastian Frey, dar şi 
Gennaro Gattuso.

Primul dintre cei doi a fost 
colegul şi unul dintre cei mai 
buni prieteni ai lui Adrian 
Mutu la Fiorentina. Goalkee-
perul francez a evoluat în 
perioada 2006-2011 la Firen-
ze şi a fost titular în sezo-
nul 2007-2008, atunci când 
echipa a ajuns în semifi na-
lele Europa League.

Gennaro Gattuso, legen-
da celor de la AC Milan, es-
te al patrulea nume impor-
tant din echipa vedetelor. 
Mijlocaşul italian a evolu-
at timp de 13 sezoane pen-
tru AC Milan, fiind un rival 
constant al lui Adrian Mu-
tu în Serie A. Gattuso a câş-
tigat două titluri în campi-
onatul Italiei, UEFA Cham-
pions League de două ori, 
dar şi Campionatul Mondi-
al în 2006 cu Italia, fiind 
atunci desemnat cel mai 
bun mijlocaş la închidere.

Adrian Mutu a evoluat în 
cele mai importante campi-
onate din Europa şi se poa-
te lăuda cu prezenţe în tri-
couri unor echipe precum 
Chelsea, Juventus, Fiorenti-
na sau Parma. Fostul mare 
atacant este cel mai bun mar-
cator all-time din istoria echi-
pei naţionale, fi ind la egali-
tate cu Gheorghe Hagi.

Gattuso şi Frey vin 
la Cluj în meciul 
de retragere a lui Mutu

După mai bine de trei ani 
în care „tricolorii” 
au fost conduşi de pe bancă 
de tehnicieni spanioli, 
Xavier Pasqual şi Manuel 
Montoya, Federaţia Română 
de Handbal (FRH) 
a optat pentru un staff 
100% român.

Născut la Cluj-Napoca, 
Rareş Fortuneanu (40 de ani), 
care din vară este şi antreno-
rul principal al formaţiei fran-
ceze Saint Raphael, a fost nu-
mit selecţioner la fi nalul săp-
tămânii trecute şi şi-a intrat 
deja în drepturi cu ocazia sta-
giului de pregătire de la 
Cluj-Napoca. Fortuneanu es-
te ajutat la echipa naţională 
de „secundul” Adrian Petrea 
şi de antrenorul cu portarii 
Alexandru Buligan.

„E o onoare să fi u în aceas-
tă postură, o mândrie să-mi 
reprezint ţara, cred că este cel 
mai frumos sentiment pe ca-
re pot să-l trăiesc, să-mi cân-
te imnul. E o senzaţie pe care 
am trăit-o ca jucător, iar acum 
am ocazia să o trăiesc şi ca se-
lecţioner. Am pus la punct o 
relaţie bazată pe încredere cu 
jucătorii, de transparenţă, pen-
tru că acesta este modul meu 
de a lucra, o relaţie de colabo-
rare între mine şi jucători pen-
tru că este foarte important ce 

feed-back îmi oferă ei din te-
ren. Sper să dureze cât mai 
mult această colaborare şi să 
fi e cât mai productivă, să adu-
că cât mai multe rezultate po-
zitive echipei naţionale”, a de-
clarat Fortuneanu.

Califi care la CM?
„Nu ne va fi  uşor!”

Fost conducător de joc la 
Ştiinţa Bacău şi Dinamo Bu-
cureşti, Rareş Fortuneanu a 
plecat în Franţa în 2004, unde 
a evoluat doar pentru Saint Ra-
phael, până în 2014, când a 

trecut pe bancă, în postura de 
„secund”. Din vară a fost pro-
movat „principal” la echipa 
care anul trecut a jucat fi nala 
Cupei EHF. Acum, vrea să adu-
că din nou performanţa şi la 
echipa naţională a României.

„ Obiectivul pe termen scurt 
este o obligativitate, acela de a 
trece de tuneul de califi care din 
ianuarie, pentru că avem un pal-
mares în spate, suntem echipa 
României, avem un blazon de 
respectat, avem calitate, un grup 
care îmbină jucătorii cu experi-
enţă cu entuziasmul şi talentul 

jucătorilor tineri. Nu va fi  uşor, 
chiar dacă adversarii, la prima 
vedere, par a fi  facili”, a punc-
tat selecţionerul echipei mascu-
line de handbal a României.

În 2011 am terminat 
pe locul 19

Ultima califi care a Naţiona-
lei României la un Campionat 
Mondial datează din 2011, când 
„tricolorii” s-au clasat pe lo-
cul 19 din 24 de echipe parti-
cipante. Pentru califi carea la 
Campionatul Mondial din 2021 
din Egipt, România va evolua 

în grupa preliminară cu Italia, 
Kosovo şi Georgia. Meciurile 
vor avea loc în luna ianuarie, 
în Italia. Prima clasată va ajun-
ge la barajul pentru „Mondia-
lul” care va avea – în premie-
ră – 32 de echipe.

„Să nu mai privim în urmă. 
Trebuie să gândim şi să acţio-
năm în prezent, să facem ca pa-
uzele privind participările noas-
tre la turneele fi nale să fi e cît 
mai scurte. Suntem în urmă, 
avem mult de muncă, dar eu 
zic că prin determinare şi cu un 
spirit de luptă ieşit din comun 
orice meci poate fi  câştigat. Spun 
asta cu toată încrederea pentru 
că avem calitate, avem determi-
nare, solidaritate, dar toate as-
tea trebuie să se vadă pe teren”, 
a punctat Rareş Fortuneanu.

Prima şedinţă de pregătire 
a fostului internaţional la câr-
ma echipei naţionale a fost una 
cu public de marcă. Mai 
mulţi tehnicieni de renume din 
handbalul românesc au fost 
prezenţi în Sala Sporturilor „Ho-
ria Demian” la sesiunea de mas-
ter coach iniţiată de Federaţie. 
Mariana Târcă, Simona Gogâr-
lă, Eliodor Voica sau Robert Li-
cu au ţinut să „fure” câte ceva 
din metodele franceze de pre-
gătire pe care Rareş Fortunea-
nu vrea să le implementeze şi 
la echipa naţională.

Clujeanul Rareş Fortuneanu a început 
munca la naţională „acasă”
Suflu nou pe banca tehnică a naţionalei masculine de handbal a României. 

Rareș Fortuneanu, alături de componenții lotului național în sala „Horia Demian” din Cluj-Napoca
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