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ADMINISTRAȚIE

Regulament nou pentru 
impozitul de 500%
Administrația locală propune un nou regula-
ment pentru stabilirea criteriilor de identifi ca-
re a imobilelor neîngrijite din oraș.  Pagina 3

POLITICĂ

Emil Boc, un nou 
mandat de primar?
PNL Cluj a validat, vineri, candidatura 
lui Emil Boc pentru un nou mandat de pri-
mar al municipiului Cluj-Napoca.  Pagina 4

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

Mai multe restaurante din Cluj-Napoca au fost închise de Protecția Consumatorului și amendate cu 350.000 
de lei. Inspectorii au găsit la fața locului mâncare expirată de 4 luni. Pagina 8

SĂNĂTATE

Pasagerii Bergamo-Cluj, evaluați 
pe Aeroport de teama coronavirusului

ACTUALITATE

Carne de curcan contaminată 
cu gripă aviară în depozitele din Cluj?

Pasagerii unei curse aeriene 
care a aterizat, ieri seară, pe Ae-
roportul Internaţional „Avram 
Iancu” din Cluj-Napoca, ce avea 
ca punct de plecare Bergamo, 
au fost evaluaţi medical de per-
sonalul sanitar în urma cazuri-
lor de coronavirus din Italia.

Directorul de operaţiuni a 
Aeroportului Inernaţional 
„Avram Iancu” Cluj, Tudor Lu-
poaiei, a declarat că pasagerii 
au intrat în ţară pe un fl ux se-
parat la Poliţia de Frontieră şi 
li s-au luat datele.

„Duminică seara a ajuns 
pe Aeroportul Internaţional 
Avram Iancu Cluj cursa de la 
Bergamo. În urma cazurilor 
de coronavirus din Italia, am 
anunţat DSP Cluj, SMURD, 
iar la faţa locului a fost un 

medic de la DSP şi de la ca-
binetul nostru medical, pen-
tru o evaluare medicală a pa-
sagerilor. Aceştia au intrat pe 
un flux separat la Poliţia de 
Frontieră, li s-au luat datele 
şi parametrii medicali, după 
care au plecat mai departe. 
Nu sunt măsuri de carantină, 
dacă sunt pasageri asimpto-
matici nu vor intra în caran-
tină”, a spus Lupoaiei.

Sursa citată a subliniat că 
pasagerii vor fi  informaţi ca, în 
cazul în care vor avea proble-
me de sănătate, să ia legătura 
cu autorităţile medicale.

„Pentru toate zborurile de 
Italia vom avea o procedură se-
parată”, a precizat directorul 
operaţional al Aeroportului In-
ternaţional „Avram Iancu” Cluj.

Inspectorii de la Direcţia Sa-
nitară Veterinară şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor (DSVSA) au 
efectuat un control în Giurgiu, 
unde au descoperit carne care 
ar putea fi  contaminată cu vi-
rusul gripei aviare.

Autoritatea Naţională Sanita-
ră Veterinară şi pentru Siguran-
ţa Alimetelor (ANSVSA) a fost 
notifi cată de Comisia Europea-
nă, în data de 17 ianuarie, pri-
vind livrările de produse din 
carne de pasăre provenite din 
fermele de păsări din Ungaria 
afl ate în zona de restricţie, din 
cauza evoluţiei gripei aviare, cu 
tipul H5N8.

Potrivit notifi cării, în peri-
oada 4-11 ianuarie 2020, prin 
activităţile de comerţ intraco-
munitar, trei unităţi autoriza-

te din Bihor au achiziţionat 
17.065 de kg carne şi organe 
de curcan, cu termenul de va-
labilitate cuprins între 9 şi 20 
ianuarie, scrie evz.ro.

Reprezentanţii DSVSA Bihor, 
în urma verifi cărilor desfăşura-
te în cele trei unităţi din judeţ, 
au constatat că produsele nu 
se mai regăsesc la nivelul de-
pozitelor de destinaţie, fi ind 
distribuite în 26 de judeţe, prin-
tre care şi Cluj.

Reprezentanţii DSVSA jude-
ţene din cele 26 de judeţe au 
demarat verifi cări pentru iden-
tifi carea celor 3.336 de kg de 
produse (aripi, pipote, pulpe 
superioare, pulpe inferioare, 
medalion), care se mai afl au în 
termenul de valabilitate la mo-
mentul notifi cării.
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Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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„În brațe e mai sigur”, „Locuim aproape” sau „Plânge”.
Unde greșesc părinții când își plimbă copiii în mașină? 

Jale-n farfurie!
Cinci restaurante cu pretenții, închise de OPC

Firma de construcţii care se ocupă de renovarea Bisericii Sfântul Mihai din Piaţa Unirii nu găseşte 
meşteri care să se priceapă să lucreze cu piatră. Pagina 5

Lucrările la Biserica Sfântul Mihail, 
încetinite. Nu se găsesc muncitori!
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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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Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
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Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
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Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
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0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Explozie puternică într-un 
bloc din centrul Clujului
Un bărbat a ajuns la spital după o explo-
zie la parterul unui bloc din Cluj-Napoca. 
”O autospecială cu modul de descarcera-
re și un echipaj SMURD au fost alertate 
vineri dimineaţă ca urmare a unui apel 
de urgenţă privind producerea unei ex-
plozii, într-un imobil de locuinţe, situat 
pe strada Pavel Roșca, din municipiul 
Cluj-Napoca. Pompierii au găsit la locul 
evenimentului un bărbat care suferise 
arsuri și o fereastră distrusă de defla-
graţie, a unei încăperi situate la parte-
rul imobilului cu trei nivele. Echipajul 
SMURD a acordat primul ajutor calificat 
bărbatului, care a suferit arsuri în urma 
deflagraţiei, și a fost transportat la spi-
tal pentru îngrijiri și investigaţii de spe-
cialitate”, a transmis ISU Cluj. Conform 

informaţiilor oferite de Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţe, totul a pornit 
de la o scurgere de gaze din interiorul u-
nei sobe de teracotă.

Minoră reţinută 
după ce ar fi minţit că a fost 
violată şi drogată
Poliţiștii din Apahida au reţinut o tânără, în 
vârstă de 17 de ani, sub aspectul săvârșirii in-
fracţiunii de inducere în eroare a organelor ju-
diciare, pentru reclamarea unor aspecte false. 
„La data de 15 februarie poliţiștii au fost sesi-
zaţi despre faptul că o tânără în vârstă de 17 
ani, din comuna Cojocna, a plecat în data de 
14 februarie anul curent în jurul orei 21.00 de 
la adresa de domiciliu și nu s-a mai întors. 
Poliţiștii au desfășurat activităţi investigative 
în vederea depistării celei în cauză, iar în cur-
sul aceleiași zile, în jurul orei 15.00, tânăra de 
17 ani s-a întors acasă, aspecte sesizate de că-
tre reprezentanţii legali ai acesteia. Conform 
relatărilor celei în cauză, pe durata plecării de 
la domiciliu, aceasta s-ar fi  afl at în municipiul 
Câmpia Turzii, alături de un bărbat în vârstă 
de 38 de ani, din municipiu, care ar fi  întreţi-
nut raporturi sexuale cu aceasta împotriva vo-
inţei sale și ar fi  determinat-o să consume 
substanţe interzise. În urma celor relatate, po-
liţiștii au demarat cercetările și au fost efectu-
ate investigaţii, iar din datele și probele admi-
nistrate în cauză, a rezultat presupunerea re-
zonabilă că cea în cauză ar fi  reclamat în fals 
aspectele prezentate”, transmite IPJ Cluj. Faţă 
de tânăra de 17 ani s-a luat măsura reţinerii 
pentru 24 ore.

Accident mortal 
între Cluj şi Zalău

Accident mortal în localitatea Sânmihaiu 
Almașului din judeţul Sălaj. Un tânăr a murit, iar 
alte patru persoane au fost rănite, după o cioc-
nire violentă între două autoturisme. Din prime-
le cercetări efectuate de poliţiști s-a stabilit că, în 
jurul orei 19:42, un tânăr de 28 de ani, din 
Sânmihaiu Almașului, în timp ce conducea un 
BMW pe sectorul de drum menţionat, din cauza 
neadaptării vitezei de deplasare la condiţiile de 
drum, a pierdut controlul direcţiei de deplasare, 
a pătruns pe sensul opus de circulaţie și a intrat 
în coliziune cu un autoturism, condus de un băr-
bat de 63 de ani din judeţul Cluj. În urma im-
pactului violent șoferul de 28 de ani a murit, iar 
bărbatul din Cluj și un pasager din autoturismul 
condus de tânărul din Sălaj, un copil în vârstă 
de 7 ani, au fost răniţi. Alte două persoane (un 
copil de 3 ani și o tânără de 25 de ani), pasageri 
tot în autoturismul condus de tânăr, au suferit 
leziuni ușoare, fi ind transportate la spital.

Pe scurt

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj 

a lansat o licitaţie publică 

pentru servicii de mente-

nanţă şi întreţinere 

a gazonului de pe stadio-

nul Cluj Arena. Valoarea 

contractului se ridică 

la 640.000 de lei (aproxi-

mativ 134.000 euro).

Potrivit anunţului de lici-

taţie publică, Consiliul Jude-

ţean Cluj caută o fi rmă de 

mentenanţă care să asigure: 

întreţinere curentă, întreţine-

re specială a gazonului, în-

treţinere a substratului, uti-

lizarea fertilizatorilor, supra-

însămanţarea suprafeţei ga-

zonului, monitorizarea su-

prafeţei de joc, monitoriza-

rea sistemului de fotosinteză 

artifi cială, monitorizare şi re-

parare sistem de încălzire/

degivrare gazon şi vizează o 

suprafaţă de aproximativ 

7.900 mp, cât şi exploatarea 

şi întretinerea corespunzătoa-

re a sistemelor, instalaţiilor, 

echipamentelor ce au rolul 

de a menţine un mediu cu 

condiţii optime de dezvolta-

re pentru gazon, pentru ur-

mătorul an. Produsele de în-

tretinere se vor utiliza şi pen-

tru gazonul de pe spaţiile ver-

zi din jurul stadionului, pe o 

suprafată de aproximativ 

5.400mp.

Valoarea totală estimată 

a contractului este de 

640.000 lei, bani din buge-

tul judeţului, iar criteriul de 

atribuire este preţul cel mai 

mic. Termenul limită pentru 

depunerea ofertelor este da-

ta de 2 martie 2020.

Amintim că gazonul de pe 

stadion a fost înnoit după edi-

ţia din 2019 a Untold de că-

tre organizatorii festivalului. 

Pentru înlocuirea gazonului 

de pe Cluj Arena, reprezen-

tanţii festivalului au alocat cir-

ca 370.000 lei.

Cu un an în urmă, pre-

şedintele CJ Cluj, Alin Ti-

şe, promitea plantarea pe 

terenul de joc a unui gazon 

hibrid, asemănător celor de 

marile arene din Europa. 

Gazonul promis, format din-

tr-un mix de fire de iarbă 

şi fibre sintetice este speci-

fic doar unui grup select de 

stadioane, printre care Alli-

anz Arena (Bayern Mün-

chen), Camp Nou (FC Bar-

celona) sau San Siro/Giu-

seppe Meazza (AC Milan/

Inter Milano).

„Cu aceste investiţii vom 

avea cel mai modern stadion 

din România, comparabil cu 

marile stadioane din Europa. 

Astăzi există doar câteva sta-

dioane din Europa care au ga-

zon hibrid. Specialiştii spun 

că, după un anumit timp, tre-

buie să schimbi gazonul, pen-

tru că iarba nu mai produce 

atât de repede fotosinteză pen-

tru regenerare, plus drenajul 

este afectat. Prin această in-

vestiţie vom avea un stadion 

unic, printre puţinele din Eu-

ropa care vor avea gazon hi-

brid, adică iarbă naturală com-

binată cu iarbă sintetică. Es-

te o tehnologie nouă care aju-

tă la refacerea în regim de ur-

genţă a gazonului, uzura va 

fi  nesemnifi cativă. Probabil 

lucrările vor acoperi perioada 

de vară, după Festivalul Un-

told, până se va monta acest 

gazon", a declarat Tişe, în ia-

nuarie 2019.

Până acum, planurile de mo-

dernizare a gazonului au ră-

mas la stadiul de promisiuni.

Prins în elanul declaraţii-

lor, Tişe, dezlănţuit, nu a ra-

tat şansa să dea peste picior 

administraţiei din Bucureşti 

care, deşi deţine cel mai ma-

re stadion din ţară, nu este în 

stare să îl ducă pe profi t. Pre-

şedintele CJ Cluj se laudă că 

arena din Parcul Central adu-

ce bani frumoşi la bugetul lo-

cal, însă uită că, în urmă cu 

doi ani, Cluj Arena SA, soci-

etatea care administra stadi-

onul, a intrat în faliment.

„Trebuie să ne bucurăm că 

avem pe stadion şi alte eve-

nimente, uitaţi-vă la Bucu-

reşti. Nu au avut niciun alt 

eveniment de altă natură de-

cât fotbal de când îl au, au 

schimbat gazonul de 10 ori, 

nu aduce niciun ban la buge-

tul municipiului Bucureşti, îl 

ţin închis. Au cheltuit sume 

enorme, în timp ce noi nu am 

schimbat niciodată gazonul, 

ba mai mult, gazonul, aşa cum 

arată după Untold în fi ecare 

an, a rezistat foarte mult", a 

declarat Tişe.

Cluj Arena a fost inaugu-

rat în octombrie 2011, în lo-

cul fostului Stadion "Ion Moi-

na", şi a costat Consiliul Ju-

deţean Cluj peste 45 milioa-

ne de euro. Are o capacita-

te de 30.596 locuri la com-

petiţiile sportive şi 55.000 

locuri la concerte.

Licitație de 134.000 de euro 
pentru gazonul de pe Cluj Arena
CJ Cluj continuă să facă investiții la stadionul inaugurat în octombrie 2011

Potrivit anunţului de licitaţie publică, Consiliul Judeţean Cluj caută o 
fi rmă de mentenanţă care să asigure: întreţinere curentă a gazonului

BĂIŞOARAriabil 2°/7° Înnorat
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Administraţia locală propu-

ne un nou regulament pen-

tru stabilirea criteriilor 

de identifi care a imobilelor 

neîngrijite din Cluj-Napoca. 

Potrivit proiectului de re-

gulament pus în dezbatere 

publică pe site-ul Primăriei, 

prin imobile neîngrijite în 

Cluj-Napoca se înţelege „clă-

diri afl ate în stare avansată 

de degradare, stare de para-

gină, insalubre, faţade nere-

parate, necurăţate, netencu-

ite, nezugrăvite, geamuri spar-

te sau alte situaţii de aseme-

nea natură”. Măsura a fost 

luată în contextul în care pri-

măria primeşte anual zeci de 

plângeri ale proprietarilor ne-

mulţumiţi de supraimpozita-

rea cu 500% a clădirilor lor.

Poliţia Locală a fost dele-

gată cu efectuarea controale-

lor şi verifi cărilor referitoare 

la situaţia acestor imobile. Ast-

fel, după identifi carea unei 

clădiri neîntreţinute, poliţiştii 

locali întocmesc o fi şă de eva-

luare şi o notă de constatare 

însoţite de fotografi i.

În continuare, proprietarul 

va fi  somat să efectueze lucră-

rile de întreţinere necesare pâ-

nă cel târziu la data de 30 no-

iembrie a aceluiaşi an. Dacă 

termenul nu este respectat, po-

liţiştii locali vor face o nouă ve-

rifi care în teren şi vor întocmi 

o notă de constatare, iar ulte-

rior, printr-o hotărâre a Consi-

liului Local, clădirea respecti-

vă va fi  supraimpozitată.

Excepţie de la supraimpozi-

tare fac proprietarii care au ob-

ţinut autorizaţie de desfi inţare 

sau de construire pentru clădi-

rea neîngrijită. Supraimpozita-

rea unor asemenea imobile mer-

ge gradual de la 200% până la 

un maxim de 500%, în funcţie 

de starea de paragină a clădi-

rilor în cauză.

Etapa consultării publice 

se încheie în data de 28 fe-

bruarie 2020.

Regulament nou. Cine va plăti impozit de 500% 
pentru clădirile neîngrijite? Zona montană a Clujului 

este sub cod portocaliu de 

viscol, dar şi sub o avertizare 

de cod galben de vreme rea

Reprezentanţii Companiei 

Naţionale de Administrare a In-

frastructurii Rutiere (CNAIR) fac 

apel la şoferi să circule cu aten-

ţie şi să respecte restricţiile im-

puse pe sectoarele de drumuri 

naţionale şi autostrăzi, acolo un-

de este cazul, având în vedere 

atenţionările de cod portocaliu 

şi roşu de vreme rea emise.

Codul portocaliu valabil 

până astăzi la ora 18:00 vi-

zează intensifi cări susţinute 

ale vântului, viscol şi vizibi-

litate redusă în zona înaltă 

de munte. În intervalul men-

ţionat, în zona montană vân-

tul va avea intensifi cări sus-

ţinute, cu rafale de peste 

110...130 km/h. Temporar va 

ninge viscolit, diminuând 

semnifi cativ vizibilitatea, la 

început în Carpaţii Orientali, 

apoi şi în restul zonei mon-

tane, la altitudini în general 

de peste 1600 m. Codul Por-

tocaliu vizează, printre alte-

le, și judeţul Cluj.

Codul roşu valabil pentru zi-

ua de 24 februarie, în intervalul 

orar 02:00 – ora 18:00 vizează 

vânt puternic, cu viteze de peste 

140...180 km/h, spulberând pu-

ternic zăpada şi determinând scă-

derea vizibilităţii spre zero în Car-

paţii Meridionali şi de Curbură.

„Atragem atenţia conducă-

toriilor auto care se deplasează 

în această perioadă,în special în 

zonele montane afectate, să cir-

cule prudent, să adapteze vite-

za la condiţiile din trafi c, să ple-

ce la drum doar dacă au auto-

vehiculele echipate corespun-

zător şi să se informeze în pre-

alabil cu privire la condiţiile de 

trafi c din zonele tranzitate”, 

transmit reprezentanţii CNAIR.

De asemenea, până astăzi la 

ora 18.00, este în vigoare şi un 

Codul galben. La munte vor fi  

rafale de 80…100 km/h, iar în 

Transilvania, Moldova, Mara-

mureş şi nordul Crişanei viteza 

vântului va atinge 65…80 km/h 

şi pe arii restrânse 85…90 km/h. 

Cod roşu de vreme rea! 

„Locuim foarte aproape 

de grădinţă...”, „Ne-am 

grăbit şi nu am mai luat 

scaunul când am schim-

bat maşina, dar 

avem...”, „Plânge când 

vrem să îl aşezăm în 

scaun...”, „Dacă îl ţin 

în braţe este mai prote-

jat...”. Iată câteva expli-

caţii date de părinţii 

care îşi transportă copiii 

în maşină altfel decât 

în siguranţă, nu în 

scaun auto adecvat înăl-

ţimii şi greutăţii copilu-

lui şi cu centurile fixate.

Poliţiştii clujeni fac cam-

panii de conştientizare a im-

portanţei folosirii scaunelor 

auto pentru copii. Au fost 

împărţiţi fluturaşi, dar şi 

amenzi. Scuzele folosite de 

părinţii prinşi în offside sunt 

printre cele mai diverse.

Potrivit unui studiu, la 

nivelul municipiului Cluj-Na-

poca, 2 din 10 copii trans-

portaţi în maşină nu purtau 

un sistem de siguranţă, iar 

dintre cei care purtau, doar 

jumătate erau asiguraţi 

într-un sistem potrivit în 

funcţie de înălţime, greuta-

te şi vârstă.

„800 de copii au fost im-

plicaţi în accidente rutiere 

în Cluj în perioada 

2015-2016, constatându-se 

că jumătate dintre cei care 

erau în maşini nu purtau 

centuri de siguranţă. Potri-

vit a două studii, realizate 

în 2014 şi 2018, peste 20% 

dintre copiii din Cluj-Napo-

ca observaţi în trafic nu 

purtau niciun fel de sis-

tem de siguranţă, jumăta-

te dintre aceştia nefiind 

aşezaţi corespunzător în 

scaune sau scoici în func-

ţie de înălţime, vârstă şi 

greutate", a declarat, la 

rândul său, reprezentan-

tul UBB, Erika Bărăgan.

Poliţiştii Serviciului Ru-

tier din IPJ Cluj au lansat 

un proiect, în premieră na-

ţională, care are ca scop ve-

rificarea modului în care 

sunt montate scaunele au-

to în maşini, pentru redu-

cerea accidentelor în care 

sunt implicaţi copii.

„La nivelul judeţului Cluj 

se va derula, timp de un 

an, începând cu luna no-

iembrie, un plan de acţiuni, 

în premieră naţională, în 

cadrul proiectului 'Copil iu-

bit la bord', cu scopul de a 

reduce numărul de copii ră-

niţi sau decedaţi în acci-

dentele rutiere. Poliţiştii Ser-

viciului Rutier vor derula 

acţiuni în trafic dedicate a-

cestui domeniu şi vor face, 

în prima etapă, recoman-

dări şoferilor privind utili-

zarea scaunelor auto pen-

tru copii, după care se va 

trece la aplicarea de sanc-

ţiuni. Vor avea loc instruiri 

practice în care poliţiştii vor 

învăţa cum se montează un 

scaun auto în maşină, cum 

se prinde corect un copil 

într-un astfel de scaun", a 

declarat, marţi, într-o con-

ferinţă de presă, şeful Biro-

ului pentru Analiză şi Pre-

venire a Criminalităţii din 

cadrul IPJ Cluj, Gina Pop.

Potrivit statisticilor Servi-

ciului Rutier din cadrul In-

spectoratului de Poliţie Jude-

ţean Cluj, în perioada 1 ianu-

arie – 31 decembrie 2018, ju-

mătate dintre copiii pasageri 

implicaţi în accidente rutiere 

la nivelul judeţului Cluj nu 

foloseau nici un fel de dispo-

zitiv de fi xare în scaun. În a-

ceastă perioadă, un număr de 

97 de copii cu vârsta până la 

17 ani au fost implicaţi într-un 

accident auto, iar 48 dintre 

aceştia nu erau asiguraţi co-

respunzător folosind un sis-

tem de fi xare în scaun sau/şi 

în centură de siguranţă.

Potrivit acesteia, vor avea 

loc şi întâlniri cu preşcolari 

şi elevi şi cu părinţii aces-

tora, pentru a-i instrui cu 

privire la rolul scaunelor 

pentru copii şi la modul de 

utilizare pe categorii de vâr-

stă şi înălţime.

„În brațe este mai protejat”, „Locuim aproape”. 
Unde greșesc părinții când își plimbă copiii în mașină?
Jumătate dintre copiii-pasageri implicați în accidente rutiere în județul Cluj, 
în 2018, nu erau așezați în scaune auto și nu aveau pusă centura de siguranță

Poliţiştii clujeni fac campanii de conştientizare a importanţei folosirii scaunelor auto pentru copii

În mai 2018, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, s-a 
desfășurat un studiu observaţional privind siguranţa 
copiilor în mașină, realizat de către Departamentul 
de Sănătate Publică din cadrul Facultăţii de Știinţe 
Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), 
Universitatea Babeș-Bolyai. Prin intermediul acestui 
studiu s-a urmărit identificarea și evaluarea nivelului 
de utilizare a dispozitivelor de fixare în scaun pentru 
copiii pasageri ai autovehiculelor la nivel local. 
Principalele rezultate ale studiului arată că peste 20% 
dintre copiii transportaţi în autovehicule la nivelul 
municipiului Cluj-Napoca nu purtau un sistem de si-
guranţă auto. În plus, doar 51% dintre copiii așezaţi 
într-un dispozitiv de fixare în scaun sunt asiguraţi co-
respunzător într-un sistem potrivit în funcţie de înălţi-
me, greutate și vârstă.

Comparativ cu primul studiu observaţional derulat 
de către Departamentul de Sănătate Publică din ca-
drul FSPAC, în anul 2014 (înainte de schimbarea le-
gislaţiei rutiere cu privire la utilizarea dispozitive-
lor de siguranţă pentru copiii pasageri din 2015), 
cele mai recente date arată o creștere a procentului 
de utilizare a dispozitivelor de fixare în scaun de la 
67.4% în 2014, la 78.1% în 2018. Cu toate acestea, 
principala problemă rămâne gradul scăzut de utili-
zare corectă a dispozitivelor de fixare în scaune 
(doar 51%).

20% din dintre copiii transportați 
nu purtau un sistem de siguranță auto

Ca urmare a supraimpozitării, în perioada 2016-2019 au fost 
reabilitate 535 imobile. Începând cu anul 2016, Primăria mu-
nicipiului Cluj-Napoca – prin Direcţia Generală Poliţia Locală – 
realizează un amplu proces de inspecţie și control asupra clădi-
rilor din municipiu ale căror faţade sunt degradate. Clădirile 
identifi cate ca fi ind degradate sunt propuse apoi pentru su-
praimpozitare cu 500% începând cu anul următor.

„Scopul principal al acestui program de refaţadizări este de a 
oferi sprijin și consultanţă proprietarilor, în vederea recondiţio-
nării clădirilor. În urma politicii publice stabilite de Primăria și 
Consiliul Local Cluj-Napoca, a activităţii desfășurate de către poli-
ţiștii locali și a întâlnirilor organizate de municipalitate cu propri-
etarii imobilelor din zona vizată, au fost refaţadizate 535 de 
imobile, iar 88 de imobile sunt în curs de reabilitare. Acest pro-
gram de impozitare cu 500% a clădirilor degradate va continua, 
impactul concret asupra zonelor unde s-a intervenit fi ind vizibil 
pentru întreaga comunitate”, a declarat primarul Emil Boc.

Sute de imobile reabilitate în 3 ani 
după impozitarea cu 500%
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În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la rețeaua de alimentare cu 
apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă 
Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează: 
 
 
 

MARŢI, 25 FEBRUARIE 2020 
Localitatea: Cojocna  
Zona afectată: 
1. Str. Republicii; str. Abatorului; str. Cloşca; str. Mihai Eminescu; str. Morii; str. 

Sanatoriului; str. Sărăriei; str. Sub Vii; str. Lepşa; str. Berzei; str. Lingurarilor; str. Horea; 
str. Simion Bărnuţiu; str. Barbu Lăutaru; str. Petru Rareş; 

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 10:00-16:00 
 
 
Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le 

acopere necesitățile pe perioada anunțată. 
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, 

care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea 
furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor 
lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare 
deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o 
intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, 
este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de 
ore înainte și prin presă.  

Mulțumim pentru înțelegere. 
 
 

SERVICIUL CLIENȚI 
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PNL Cluj a validat, vineri, 

candidatura lui Emil Boc 

pentru un nou mandat 

de primar al municipiului 

Cluj-Napoca. Actualul pri-

mar al municipiului 

Cluj-Napoca va pleca 

cu prima şansă, indiferent 

de adversarii pe care îi 

va avea la alegerile locale 

din vara acestui an.

Daniel Buda, preşedintele 

PNL Cluj, a confi rmat că, pe 

lângă Emil Boc, au mai fost 

validate încă 27 de candida-

turi la nivelul judeţean.

„Am validat 28 de candida-

turi la funcţia de primar, printre 

care şi a celor de oraşe şi muni-

cipii din judeţul Cluj. Astfel, la 

Cluj-Napoca a fost validată can-

didatura lui Emil Boc pentru un 

nou mandat de primar şi nu am 

nicio emoţie în privinţa sa, de-

oarece faptele sale vorbesc. Sunt 

convins că Emil Boc va fi  con-

fi rmat de clujeni în funcţia de 

primar al Clujului la alegerile din 

vară”, a spus Buda.

Emil Boc a fost ales în func-

ţia de primar al municipiului 

Cluj-Napoca pentru prima da-

tă în 2004, fi ind reales în 2008, 

dar atunci nu a dus mandatul 

la căpăte deoarece a fost nu-

mit prim-ministru al Români-

ei. Edilul a revenit în forţă în 

2012 şi 2016, atunci când a mai 

câştigat două mandate.

Cel puţin până în prezent, 

lupta pentru primăria Cluj-Na-

poca se pare că se va da între 

Emanuel Ungureanu (USR) şi 

Emil Boc (PNL).

Reamintim că în luna ianu-

arie 2020, primarul Emil Boc 

a refuzat să confi rme dacă va 

fi  candidatul Partidului Naţio-

nal Liberal (PNL) la alegerile 

locale din vara acestui an.

„Aveţi răbdare, toate la tim-

pul lor. În privinţa acestor 

chestiuni, ele îşi vor urma par-

cursul procedural şi legal, cum 

spune românul, toate la tim-

pul lor. Eu nu fac parte din 

conducerea centrală a parti-

dului ca să am informaţii, 

sunt un biet muritor aici, la 

şaibă, la Cluj-Napoca. Îmi 

văd de treabă în fi ecare zi, 

alte informaţii nu am”, spu-

nea Boc pe 21 ianuarie.

Emil Boc, un nou mandat 
la Primăria Cluj-Napoca

Cristian Matei, fost mem-

bru PSD, va candida 

pentru funcţia de primar 

în Turda din partea 

Partidului Naţional Liberal.

Cristian Matei a fost desem-

nat joi seara, la şedinţa Cole-

giului Director Judeţean al PNL, 

ca viitor candidat al acestei 

formaţiuni pentru Primăria Tur-

da. Matei şi-a început manda-

tul la primărie în PSD, partid 

din care a fost exclus recent. 

El i-a luat locul la Primărie lui 

Tudor Ştefănie, care a „păsto-

rit” municipalitatea turdeană 

din partea PD, PDL, PNL din 

2004 până în 2016.

„Am participat la şedinţa 

Colegiului Director Judeţean al 

PNL Cluj, în cadrul căreia am 

fost desemnat candidat din par-

tea PNL pentru un nou man-

dat de primar al municipiului 

Turda, cât şi pentru funcţia de 

preşedinte al organizaţiei PNL 

Turda, candidaturile fi ind apro-

bate şi validate în unanimita-

te”, a declarat Matei.

PNL Turda nu contează?

„Rămâne cum am stabilit. 

Cristi nu-i aici”, scriau liberalii 

turdeni pe (fostul) sediu al par-

tidului. În trecut, Cristian Ma-

tei a criticat opoziţia liberală de 

la Turda, numindu-i pe consi-

lierii PNL „habarnişti şi răuvo-

itori”. De partea cealaltă, libe-

ralii au contestat modul în ca-

re Matei conduce oraşul, au 

acuzat lipsa de transparenţă şi 

angajările pe criterii politice.

„La organizaţia PNL Turda 

nu a fost depusă nicio cerere 

de adeziune la Partidul Naţi-

onal Liberal de către Matei 

Cristian Octavian sau alţi foşti 

membri PSD. Informaţia că 

cel menţionat mai sus este va-

lidat ca membru PNL este fal-

să şi fără temei. Încercările de 

intoxicare cu informaţii false 

fac parte dintr-o campanie bi-

ne orchestrată de decredibili-

zare a organizaţiei PNL Tur-

da”, se arăta într-un mesaj 

postat pe pagina de Facebook 

a organizaţiei municipale.

Cristian Matei, candidatul PNL 
la Primăria municipiului Turda
Cristian Matei a trecut la PNL! Primarul din Turda a fost validat 
de liberali pentru alegerile locale din vară.

Cristian Matei a fost desemnat ,joi seara, ca fi ind candidat al PNL la Primăria Turda

O situaţie asemănătoare se petrece și la Iași, acolo unde Mihai 
Chirica, fost membru PSD, va fi  susţinut de PNL la alegerile din vară.

Președintele Clubului Studenţilori Liberali din Iași, Andrei 
Chirilă, a anunţat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, deci-
zia colegilor săi de a nu accepta candidaturi din afara parti-
dului la alegerile locale. Hotărârea tinerilor vine după ce, zi-
lele trecute, mai mulţi lideri locali ai PNL au anunţat că Mihai 
Chirica, fost președinte PSD Iași, va fi  candidatul liberalilor ie-
șeni pentru Primăria Iași, decizia fi ind impusă de la centru.

„Nu vom fi  de acord cu niciun candidat extern din partea 
PNL Iași, indiferent de numele lui și de poziţia pe care ar 
putea candida, pentru că știm că avem capacitatea de a ne 
susţine propriile noastre valori! Clubul Studenţilor Liberali 
Iași contează, și sper ca orice decizie politică să fi e creionată 
de principii și de moralitate! PNL nu este PSD. Fac un apel 
ferm la întreaga conducere a Partidului Naţional Liberal să 
fi e aproape de decizia generală a membrilor pe partid și să 
nu se lase deziluzionată de metehnele puterii!”, este mesa-
jul postat Andrei Chirilă pe pagina sa de Facebook.

La Iași, PSD-istul Chirică e contestat. 
La Turda e liniște.

OPINIE

Primarii de sens giratoriu
Anulaţi alegerile. Sunt scumpe şi inutile. Oricum 
nu ştim să jucăm democratic şi ne pasă prea puţin.

Paul NICULESCU
redactia@monitorulcj.ro

Partidul e în tot şi în toate. Aceia dintre dumneavoastră care 
aveţi mai mult de 45 de ani sigur știţi această vorbă. Pentru 
aceia mai tineri, e necesară o explicaţie: înainte de 1989, sin-
gurul partid politic existent (PCR) trăgea sforile nu doar în poli-
tică, ci și în economie, societate, cultură etc. Este exact ceea ce 
i s-a reproşat PSD, că doreşte să devină partid-stat, să acapa-
reze total pârghiile deciziei, dincolo de orice formă de control și 
echilibru între puteri.
Zilele acestea vedem cum PNL calcă pe aceleaşi urme. Decizia 
de a coopta membri ai PSD care să candideze din partea libera-
lilor în mai multe localităţi, mai mari sau mai mici, seamănă iz-
bitor cu o campanie de acaparare a puterii fără a mai trece 
prin mecansimul democratic al alegerilor.
La Turda, PNL îl va susţine pe actualul primar Cristian Matei, 
exclus din PSD la fi nele anului trecut. Primar care a dus o luptă 
publică și murdară cu consilierii locali liberali din Turda. 
Dovadă că unii pot pupa unde au scuipat. Liberalii nu au uitat 
și i-au scris pe sediul PNL Turda: „Rămâne cum am stabilit / 
Cristi nu-i aici!“. (Probabil vor schimba iute: „Rămâne cum am 
stabilit, iar ne-am răzgândit!“)
La Iași, același PNL merge cu Mihai Chirică, doar pentru că 
acesta i s-ar fi  opus lui Liviu Dragnea în interiorul PSD. Oare e 
sufi cient? Problemele de legalitate ale lui Chirică nu contează 
chiar deloc? (Pentru clujeni, merită subliniat: este acel Chirică 
ce făcea mișto de Emil Boc și de proiectul metroului de la Cluj.)
PNL compromite astfel chiar ideea de alegeri şi principiile de-
mocraţiei. De ce ne mai chinuim să organizăm alegeri, dacă 
transferăm primarii în funcţie de partidul afl at la guvernare?
PNL uită – foarte repede, suspect de repede – că românii i-au invi-
tat la guvernare nu că le-ar fi  dragi, ci pentru că vrut o altă politi-
că, cu mai multă moralitate. Asta au promis liberalii, iar acum fac 
exact pe dos. Lupta pentru putere cu orice preţ, de dragul puterii, 
nu al cetăţenilor, contravine fl agrant principiilor democraţiei și 
moralităţii pe care românii le așteptau. Acel „nu fac, că nu se fa-
ce“, principiu al coloanei vertebrale, nu al imposibilităţii legislati-
ve, ar trebui să stea la baza actului guvernării. Dar să urli împotri-
va traseismului și apoi să devii tot tu cel mai mare susţinător al 
migraţiei primarilor e ipocrizie crasă şi compromis moral.
Sunt de acord, contează competenţa administrativă a primaru-
lui. Trebuie să conteze, dar nu cu orice preţ. Fără sprijin în 
Consiliul Local, primarul poate doar să-și ascută creioanele, 
să-și pieptene părul și să dea declaraţii presei, pentru că, de fă-
cut, nu prea poate face nimic. Dar, ce sprijin îi vor oferi lui 
Matei consilierii liberali (câţi or mai reuși să intre în CL) după 
ce i-a făcut troacă de porci patru ani? Vor vota turdenii Matei la 
Primărie și PNL la Consiliul Local, conștienţi că oamenii aștia au 
dus-o într-un război permanent patru ani?
Iar să vorbim despre competenţe administrative la Cristian 
Matei (Turda) și la Mihai Chirică (Iași) este deja o poveste știin-
ţifi co-fantastică. Ar mai putea-o depăși doar desemnarea 
Gabrielei Firea candidat al PNL la Primăria Capitalei, că, ori-
cum, nu se înghesuie nimeni.
PS. Așa cum, la Gherla, PNL merge pe mâna fostului primar 
Ovidiu Drăgan, de ce nu îl susţine la Turda pe Tudor Ştefănie? 
Are măcar argumentele a trei mandate consecutive și al luptei 
contra PSD.
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă începe-

rea lucrărilor de moderni-

zare pe strada Tipografi ei – 

tronson 1 (între strada 

Regele Ferdinand şi strada 

David Ferenc).

Astfel, în prima etapă, în-

cepând de luni, 24 februarie, 

circulaţia auto va fi  complet 

închisă pe strada Tipografi ei, 

sectorul cuprins între strada 

Regele Ferdinand şi strada Co-

tită, asigurându-se doar cu-

loare pentru pietoni.

„Circulaţia autovehicule-

lor şi a riveranilor de pe stra-

da Cotită va fi  posibilă prin 

schimbarea provizorie a sen-

sului de circulaţie pe tron-

sonul de pe strada Tipogra-

fi ei cuprins între strada Co-

tită şi str. David Ferenc, cu 

acces dinspre Piaţa Mihai Vi-

teazul şi strada David Fe-

renc”, transmit reprezentan-

ţii municipalităţii.

În etapa a doua, după fi na-

lizarea lucrărilor de moderniza-

re a carosabilului de pe strada 

Tipografi ei-tronson 1, sectorul 

cuprins între strada Regele Fer-

dinand şi strada Cotită, se va 

închide circulaţiei autovehicu-

lelor sectorul cuprins între stra-

da Cotită şi strada David Ferenc, 

iar circulaţia auto înspre strada 

Cotită se va desfăşura cu asigu-

rarea accesului dinspre strada 

Regele Ferdinand.

„Măsurile de mai sus vor 

fi  implementate începând de 

luni şi vor avea efect până la 

fi nalizarea tuturor lucrărilor 

de modernizare a carosabilu-

lui de pe strada Tipografi -

ei-tronson 1, circulaţia desfă-

şurându-se în condiţii de şan-

tier”, mai transmite conduce-

rea Primăriei.

Lucrările sunt executate de 

către SC Diferit SRL. Conform 

contractului semnat cu construc-

torul, durata de execuţie a lu-

crărilor este de 11 luni.

Reamintim că străzile Rege-

le Ferdinand, Tipografi ei, Sextil 

Puşcariu şi Emile Zola vor fi  re-

amenajate, în sensul eliminării 

trafi cului auto şi transformării 

acestora în zone preponderent 

pietonale. Proiectul se ridică la 

5 milioane de euro.

Strada Tipografi ei traver-

sează centrul oraşului de la 

strada Regele Ferdinand la 

vest până la strada Frederic 

Joliot Curie în est şi este în 

interiorul limitei nordice a ce-

lei de a doua incinte medie-

vale a oraşului. Principalul 

obiectiv de pe strada Tipogra-

fi ei este Turnul Pompierilor.

În prezent, strada Tipogra-

fi ei este dominată de circula-

ţia auto din zonă, fi ind folosi-

tă ca zonă de parcare pe toa-

tă latura ei sudică şi cu un fi r 

de circulaţie auto cu sensul de 

mers de la vest la est. Trotua-

rul are o zonă de gâtuire în 

dreptul Turnului Pompierilor, 

zonă ce nu poate fi  utilizată 

funcţional de pietoni.

„Se doreşte ca prin amena-

jarea tronsonului străzii Tipo-

grafi ei, creşterea siguranţei ce-

tăţenilor şi a conducătorilor 

auto prin asigurarea condiţii-

lor optime de siguranţă şi con-

fort pentru circulaţia auto şi 

pietonală, drumurile astfel 

asfaltate vor fi  încadrate cu 

borduri şi prevăzute cu rigole 

carosabile de acostament, dru-

mul va fi  marcat cu semne de 

circulaţie şi va fi  prevăzut cu 

trotuare pentru pietoni. Ame-

najarea tronsonului străzii Ti-

pografi ei se va face utilizând 

pavaje din pavele granit şi da-

le de piatră granit. Dotările pre-

văzute pe spaţiul tronsonului 

de stradă amenajat sunt: su-

porţi pentru biciclete, arbori 

cu grilaje de protecţie şi loc de 

stat jos din lemn. La fi ecare 

arbore îi corespunde un pro-

iector de lumină dispus în gri-

lajul de protecţie pentru ilu-

minatul ambiental al vegetaţi-

ei înalte", arată Primăria.

De astăzi, se închide circulaţia pe strada Tipografiei

Firma de construcţii care se 

ocupă de renovarea 

Bisericii Sfântul Mihai din 

Piaţa Unirii nu găseşte meş-

teri care să se priceapă să 

lucreze cu piatră.

Zeci de milioane de euro sunt 

puse la dispoziţia României, 

pentru a-şi salva clădirile de pa-

trimoniu, însă responsabilii nu 

găsesc meseriaşi pentru lucră-

rile de reabilitare.

Firmele de construcţii reu-

şesc cu greu să găsească anga-

jaţi, chiar dacă sunt dispuse să 

le ofere salarii peste medie. Un 

dulgher primeşte cel puţin 4.000 

de lei pe lună. La fel şi un zi-

dar care ştie să citească planuri.

Spre exemplu, pentru reno-

varea Bisericii Sfântul Mihail 

din Cluj-Napoca mai este ne-

voie de muncitori.

Constructorul spune că are 

difi cultăţi mai ales în a găsi meş-

teri care să se priceapă să lucre-

ze cu piatră. Ei ar trebui să cu-

reţe zidurile bisericii şi să repa-

re eventualele crăpături.

Biserica romano-catolică 

a obţinut de la Uniunea Eu-

ropeană un sprijin de 18 mi-

lioane de lei pentru renova-

rea clădirii-monument, ale 

cărei costuri totale se ridică 

la 22 de milioane de lei, po-

trivit portalului maghiar de 

ştiri maszol.ro.

Contractul de fi nanţare a 

fost semnat de protopopul Sán-

dor Kovács, în octombrie 2017, 

cu două luni înainte de moar-

tea sa. Potrivit preotului cape-

lan Stelian Veres, planul tehnic 

al renovării va fi  depus în lu-

na martie, alegerea executan-

tului urmând să aibă loc după 

aprobarea proiectului. Este pro-

babil ca lucrările să înceapă în-

tre Paşti şi Rusalii.

Redeschiderea pentru public 

a bisericii renovate este planifi -

cată să aibă loc în toamna anu-

lui 2021. Cu toate acestea, se 

doreşte ca o dată pe lună să se 

asigure posibilitatea ca cei inte-

resaţi să poată efectua vizite de 

lucru la biserica menţionată.

Lucrările la Biserica 
Sfântul Mihail, încetinite

OVIDIU CÎMPEAN | directorul de Dezvoltare 
Locală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca

 „Unele străzi trebuie fi nalizate în acest an și aici 
mă refer la Molnar Piuariu, proiectul străzii 
Regele Ferdinand, Tipografi ei, Emil Zola, Sextil 
Pușcariu și la altele va trebui să înceapă lucrările 
de execuție și aici mă refer la proiectul Pieței 
Lucian Blaga sau proiectul Bulevardului 21 
Decembrie, un proiect de 12 milioane de euro“

Surse social-democrate au 

dezvăluit că, în judeţul 

Cluj, liberalii au negociat 

cu 18 primari social-demo-

craţi, acesta fi ind motivul 

pentru care Marcel Ciolacu 

a „descins” în oraş în cur-

sul zilei de joi, 20 februarie.

Un număr de 18 primari PSD 

din Cluj negociază cu PNL tre-

cerea în tabăra liberală pentru 

alegerile locale care bat la uşă, 

au declarat surse din partid pen-

tru „Adevărul”.

Printre aceştia s-ar număra 

primarii din Apahida (Grigore 

Fati), Ceanu Mare (Ana Liliana 

Moldovan), Aşchileu (Ana Ci-

ghir), Cuzdrioara (Simion Casi-

an Rus), Sănduleşti (Călin Ste-

lian Fărgaciu) sau Aiton (Nico-

lae Făgădar).

La alegerile locale din 2016, 

PSD a câştigat 30 de primării în 

judeţul Cluj Acesta ar fi  motivul 

pentru care preşedintele interi-

mar al PSD, Marcel Ciolacu, a 

luat măsuri ferme pentru a-i fa-

ce pe edili să se răzgândească.

O primă măsură a fost lu-

ată, miercuri seara, de Co-

mitetul Executiv Naţional al 

PSD, care a dizolvat Biroul 

Permanent Judeţean al PSD 

Cluj format din fostul jurna-

list şi om de afaceri Liviu 

Alexa, fostul şofer al lui Li-

viu Dragnea – Adrian Mlă-

dinoiu şi Mihai Mocanu.

Ciolacu a „stins” 
criza de la Cluj

O a doua măsură luată de 

Marcel Ciolacu pentru a evita 

plecarea primarilor din PSD a 

fost organizarea unei întâlniri 

directe cu aceştia, care s-a pe-

trecut, joi seara, la Hotelul Vic-

toria, din centrul Clujului. La 

întâlnire nu au venit foştii lideri 

din gruparea Liviu Alexa, mai 

ales că acesta l-a atacat dur pe 

Marcel Ciolacu în publicaţiile 

pe care le patronează.

După discuţii pe probleme in-

terne de mai multe ore, Ciolacu 

ar fi  reuşit să-i facă să se răzgân-

dească pe o parte din primari.

Surse din PSD susţin că da-

că înainte de venirea lui Ciolacu 

– 18 primari erau în negocieri 

avansate cu PNL, după întâlni-

rea cu acesta numărul acestora 

a scăzut. „Mai sunt circa 5-10 

primari care încă negociază”.

„Am fost puţin ruşinat 
de lucrurile 
care s-au întâmplat”

La ieşirea de la întâlnire, 

Ciolacu a declarat presei: 

„Au fost mai multe proble-

me. Îmi pare rău, la început 

am fost puţin ruşinat de lu-

crurile care s-au întâmplat. 

Presupun că toată lumea a 

înţeles că trebuie să mergem 

înainte, serioşi, pe nişte prin-

cipii corecte. Era o supăra-

re în rândul primarilor, i-am 

văzut plecând cu o anumi-

tă speranţă. O să ţinem le-

gătura mai strâns de acum”.

Întrebat fi ind despre moti-

vul supărării, Ciolacu a spus: 

„referitor la cum au funcţio-

nat lucrurile în interiorul or-

ganizaţiei. Domnii primari vă 

stau la dispoziţie pentru a vă 

spune”. În urma discuţiilor s-a 

stabilit că la cârma PSD Cluj 

va rămâne deputatul de Ma-

ramureş, Gheorghe Şimon, ca-

re va asigura organizarea ale-

gerilor: „Domnii primari au 

dorit să rămână domnul Şimon 

coordonator, până în momen-

tul în care se găsesc toţi can-

didaţii pentru toate localităţi-

le din judeţul Cluj şi în mod 

special în municipiul Cluj-Na-

poca. În a doua parte a şedin-

ţei am avut mai mulţi preşe-

dinţi de organizaţii şi membri 

de la organizaţia municipală 

Cluj-Napoca. Am stabilit că 

după ce vom decide toţi can-

didaţii vom merge la alegerile 

din cadrul organizaţiei, ca o 

conducere legitim aleasă să îşi 

asume aceste alegeri locale. 

Ne vom coordona, pentru a 

nu face lucrurile în grabă. Noi 

vorbim despre candidaţi, can-

didaţii trebuie aleşi cu grijă. 

În localităţile mari să facem 

sondajele de opinie, dar sunt 

ferm convins că în alegeri vom 

intra cu o echipă aleasă” .

Cum plănuieşte PNL 
recrutarea primarilor 
PSD-işti

PNL poartă negocieri cu 

primarii PSD în ciuda decizi-

ei anunţate de preşedintele 

PNL, Ludovic Orban, care de-

clara, la începutul lunii fe-

bruarie, că formaţiunea nu va 

susţine la alegerile locale ni-

ciun primar „care este astăzi 

în PSD” şi că, în localităţile 

unde candidaţii liberali nu au 

prima şansă, candidatura să 

fi e asumată de liderul orga-

nizaţiei. Planul liberalilor es-

te să-i convingă pe primarii 

PSD să candideze ca indepen-

denţi care vor fi  susţinuţi, in-

direct, de PNL. După câştiga-

rea alegerilor, primarii ar ur-

ma să se înscrie în PNL.

Revoltă în PSD Cluj! 18 primari vor trece la PNL?
E stare de alertă în PSD Cluj, după ce PNL a anunțat că 18 primari vor să treacă la liberali la alegerile locale

La alegerile locale din 2016, PSD a câştigat 30 de primării în judeţul Cluj

Horia Nasra a dezminţit 
informaţiile și îi acuză pe 
liberali de fake news. 
„Știrea cu 18 colegi pri-
mari care pleacă la PNL 
este un fake news marca 
liberală. Aceste dezinfor-
mări nu fac cinste libera-
rilor, nu sunt nici prime-
le, nici ultimele”, a scris 
Nasra pe facebook.

PSD: fakenews
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Prima etapă de înscriere 

în învăţământul primar – 

clasa pregătitoare – este 

cuprinsă între 4 şi 23 mar-

tie, iar cea de-a doua – 

între 23 şi 30 aprilie.

Părinţii ai căror copii împli-

nesc 6 ani până la data de 31 

august 2020 inclusiv au obliga-

ţia de a înscrie copiii în învă-

ţământul primar în clasa pre-

gătitoare. Cei ai căror copii îm-

plinesc vârsta de 6 ani în peri-

oada 1 septembrie – 31 decem-

brie 2020 inclusiv pot să îşi în-

scrie copiii în învăţământul pri-

mar – clasa pregătitoare – da-

că dezvoltarea lor psihosoma-

tică este corespunzătoare.

Toţi copiii ai căror părinţi so-

licită înscrierea în clasa pregă-

titoare la şcoala de circumscrip-

ţie sunt înmatriculaţi la unita-

tea solicitată. Pe locurile libere 

se înscriu şi, ulterior, sunt în-

matriculaţi cei care provin din 

alte circumscripţii şcolare, in-

clusiv din alte localităţi.

Prima etapă de înscriere

Potrivit ordinului de minis-

tru, pe 24 februarie, şcolile şi In-

spectoratele şcolare judeţene afi -

şează circumscripţiile şcolare şi 

numărul de clase pregătitoare.

În perioada 25 februarie – 9 

martie se organizează Ziua por-

ţilor deschise în fi ecare şcoală, 

ocazie cu care părinţii, copiii şi 

alte persoane interesate pot să vi-

ziteze unităţile de învăţământ şi 

să stea de vorbă cu învăţătorii ca-

re preiau clase pregătitoare.

În perioada 25 februarie – 20 

martie se realizează evaluarea 

nivelului de dezvoltare psihoso-

matică a copiilor pentru care es-

te necesară această procedură.

Pe 26 martie, Comisia naţi-

onală de înscriere a copiilor în 

învăţământul primar procesea-

ză cererile de înscriere cu aju-

torul aplicaţiei informatice şi 

se face repartizarea la şcoala 

de circumscripţie.

Între 27 şi 30 martie vor fi  

procesate, la nivelul unităţilor de 

învăţământ, cererile prin care se 

solicită înscrierea la o altă uni-

tate de învăţământ decât şcoala 

de circumscripţie, pe locurile ră-

mase libere. Tot în această peri-

oadă vor fi  admise sau respinse 

aceste cereri la nivelul comisiei, 

prin aplicarea criteriilor genera-

le şi specifi ce de departajare şi 

validarea de către consiliul de 

administraţie al unităţii de învă-

ţământ a listei candidaţilor ad-

mişi în această fază.

Pe 31 martie vor fi  analiza-

te cererile părinţilor care au so-

licitat înscrierea la o altă uni-

tate de învăţământ decât şcoa-

la de circumscripţie, dar nu au 

fost admişi din lipsă de locuri 

şi care au exprimat în această 

fază opţiunea pentru înscrierea 

în şcoala de circumscripţie.

Pe 1 aprilie vor fi  afi şaţi, în 

unităţile de învăţământ şi pe 

site-ul inspectoratului şcolar, 

candidaţii înmatriculaţi, nu-

mărul de locuri rămase libere 

şi lista copiilor neînscrişi du-

pă prima etapă.

A doua etapă 
de înscriere

A doua etapă de înscriere va 

avea loc între 23 şi 30 aprilie, 

când vor fi  depuse cereri-tip de 

înscriere la secretariatul unită-

ţii de învăţământ afl ate pe pri-

ma poziţie dintre cele trei opţi-

uni exprimate pentru etapa a 

doua de către părinţii copiilor 

care nu au fost cuprinşi în ni-

cio unitate de învăţământ în eta-

pa anterioară sau care nu au 

participat la prima etapă.

Pe 7 mai se va afi şa la fi eca-

re unitate de învăţământ lista 

fi nală a copiilor înscrişi în cla-

sa pregătitoare.

Între 8 şi 15 mai vor fi  cen-

tralizate şi soluţionate de că-

tre inspectoratul şcolar cere-

rile pentru copiii care nu au 

fost încă înscrişi la vreo uni-

tate de învăţământ.

Reguli de înscriere a copiilor 
în clasa pregătitoare
În martie, părinții îi pot înscrie pe cei mici la școală

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Tot mai multe şcoli 

din Cluj vor să introducă 

opţionalul de educaţie juri-

dică, pentru ca elevii să 

poată să înveţe 

despre legile din România.

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean Cluj (IŞJ) a anunţat în 

urmă cu câteva zile că anul 

viitor opţionalul de educaţie 

juridică va fi  predat în 23 de 

şcoli, la 46 de clase, care în-

sumează 1.246 de elevi. În 

urma anunţului, mai mulţi 

directori l-au contactat pe ju-

decătorul Cristi Danileţ, ini-

ţiatorul proiectului, că doresc 

ca şi în şcolile lor elevii să 

poată urma opţionalul de e-

ducaţie juridică.

„Sunt fericit! Săptămâna 

asta 23 de şcoli din Cluj au 

comunicat că vor preda edu-

caţia juridică timp de un an 

de zile începând cu toamna 

acesta. M-a sunat directoa-

rea unei alte școli să îmi spu-

nă că şi ea va face asta. As-

tă noapte mi-a dat mesaj o 

directoare ca şi ea va intro-

duce aceasta materie. Deci 

25 de şcoli vor avea această 

nouă materie în judeţul meu!! 

Aştept acum răspunsuri de 

la celelalte judeţe. Bănuiesc 

ca vom avea 100 de şcoli un-

de educaţia juridică va deve-

ni materie studiată de elevi. 

Mergem pe direcţia bună”, a 

anunţat Cristi Danileţ.

Tot mai multe școli din Cluj 
vor opționalul de educație juridică
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Călătorului care soseşte 

în oraş pe calea aerului, 

aterizând pe Aeroportul 

Internaţional Cluj, sau 

cumpărătorului afl at 

la mall-ul Vivo nu poate 

să-i fi  scăpat atenţiei 

macheta impozantă 

a unei clădiri neobişnuite.

Este macheta unei clădiri 

imaginând o pasăre pregătită 

să-şi ia zborul, surprinsă 

într-un moment al echilibru-

lui care pregăteşte desprinde-

rea teluricului spre văzduh.

Este reproducerea la scară 

a proiectului WINGS (Aripi – 

în limba engleză), un ansam-

blu rezidenţial iniţiat de dez-

voltatorul imobiliar clujean 

Studium Green. Este un pro-

iect care are ambiţia să schim-

be modul în care arată oraşe-

le noastre, respectând în ace-

laşi timp principiul biosuste-

nabilităţii şi a efi cienţei ter-

mice. WINGS este, pe de altă 

parte, produsul viziunii omu-

lui de afaceri Dorin Bob, imo-

biliarul absolvent de ştiinţe 

agronomice care vrea să de-

monstreze prin proiectele sa-

le că locuirea umană şi ver-

dele vegetal nu sunt absolut 

deloc incompatibile.

În ce stadiu se mai afl ă 
proiectul WINGS

Trecând cu maşina pe stra-

da Frunzişului, se poate ve-

dea că ansamblul imobiliar 

şi-a început edifi carea spre 

văzduh. Dezvoltatorul spu-

ne că lucrările la WINGS sunt 

în grafi c, astfel că primul 

corp (cel din partea de nord) 

a ajuns la etajul al 13-lea, 

iar cel de-al doilea (corpul 

sudic), la etajul al cincilea. 

Nu se preconizează întârzi-

eri, cu atât mai mult cu cât 

vremea a ţinut, în această 

iarnă, cu constructorul.

De asemenea, cât de cu-

rând va începe amenajarea 

sensului giratoriu de pe stra-

da Frunzişului, prin care se 

va face accesul spre ansam-

blul imobiliar. Distanţa de la 

ieşirea din giraţie şi până la 

Wings va fi  – conform măsu-

rătorilor realizate pe teren – 

de 110 metri, adică o distan-

ţă sufi cient de mare pentru 

ca locuinţele de aici să nu fi  

expuse zgomotului circulaţi-

ei şi, în acelaşi timp, acestea 

să fi e sufi cient de aproape de 

căile ce comunicaţie.

Ansamblul se va afla în 

vecinătatea imediată a mij-

loacelor de transport în co-

mun, a unităţilor de învăţă-

mânt de diferite grade, apoi, 

la mică distanţă de mai mul-

te unităţi sanitare şi spitali-

ceşti de renume. Ansamblul 

rezidenţial se află, în ace-

laşi timp, în apropierea cen-

trului oraşului, dar şi a câ-

torva centre comerciale. Pe 

de altă parte, situarea WINGS 

în vecinătatea pădurii oferă 

locatarilor o privelişte cu to-

tul deosebită.

Dezvoltatorul afi rmă că 

modul în care sunt edifi cate 

apartamentele WINGS con-

tribuie la reducerea ampren-

tei de carbon şi, implicit, la 

realizarea unor locuinţe mai 

puţin poluante, specifi ce clă-

dirilor verzi.

Primul corp va fi  termi-

nat, potrivit grafi cului, până 

la fi nalul anului 2020, iar cel 

de-al doilea, în cursul anu-

lui 2021. Acesta fi ind stadiul 

construcţiei, dezvoltatorul 

spune că apartamentele vor 

fi  livrate conform înţelegeri-

lor, apartamentele din pri-

mul corp, cel nordic, fi ind 

vândute în proporţie de pes-

te 85%. Vânzarea apartamen-

telor din cel de-al doilea corp 

va începe cât de curând.

Astfel că, dacă sunteţi în 

căutarea unei oportunităţi de 

investiţii pe termen lung, ră-

mâneţi pe poziție.

Clujul construit altfel: WINGS a început să urce spre cer

Prima clinică de psiho-

terapie standard şi tera-

pie asistată de animale 

din România s-a deschis, 

sâmbătă, la Cluj-Napoca. 

Şapte câini ajută la tera-

pia celor mici, 

dar şi a adulţilor. 

Psihoterapeutul Andra 

Diaconu, fondatorul cli-

nicii, explică efectele 

acestui tip de terapie.

Prima clinică de psihote-

rapie standard şi terapie asis-

tată de animale din Româ-

nia s-a deschis, sâmbătă, la 

Cluj-Napoca. Şapte câini aju-

tă la terapia celor mici, dar 

şi a adulţilor.

Psihoterapeutul Andra Di-

aconu, fondatorul clinicii, 

spune că un câine de tera-

pie este folosit în diverse jo-

curi şi activităţi astfel încât 

să ajute beneficiarul, să îl 

motiveze să atingă obiecti-

vele terapeutice.

„Am deschis prima clini-

că de terapie standard şi te-

rapie asistată de animale din 

România unde oferim servi-

cii psihologice, terapie cog-

nitiv comportamentală, lo-

gopedie. Terapia asistată de 

animale este terapie stan-

dard, dar în cadrul şedinţei 

este inclus şi un câine de 

terapie folosit în diverse jo-

curi şi activităţi astfel încât 

să ajute beneficiarul, să îl 

motiveze să atingă obiecti-

vele terapeutice. Ne adre-

săm atât copiilor tipici, dar 

şi celor cu dizabilităţi sau 

cu diagnostic de tulburări 

din spectrul autist, lucrăm 

şi cu adulţi cu dizabilităţi 

sau tipici, persoane care su-

feră de tulburări emoţiona-

le precum depresie, anxie-

tate, atacuri de panică. 

Avem o echipă de 7 câini 

de terapie, doi fiind ates-

taţi Pet Partners, lider la ni-

vel internaţional privind in-

teracţiunea om-animal”, a 

spus Diaconu.

Szello, o căţeluşă Golden 

Retriever de 3 ani, se joacă 

într-o cameră a clinicii cu 

mai multe fetiţe, atentă la 

indicaţiile conductorului ca-

nin, Fulop Csilla.

„Căţeii sunt un factor mo-

tivator şi cumva, copiii au ca 

scop să îl atingă, să ajungă 

până la câine, să îi dea min-

giuţa. Interacţionează foarte 

bine cu câinele, nu au frică, 

nu se feresc de câine, ceea 

ce este foarte important. Re-

gula este că tot ceea ce se în-

tâmplă trebuie să fi e volun-

tar din partea benefi ciarilor 

sau a copiilor. Scopul este ca 

un copul să se simtă în sigu-

ranţă”, a explicat Fulop, ca-

re se ocupă de 7 ani de tera-

pia asistată de animale.

Georgeta, una dintre mă-

micile care a venit cu fetiţa 

sa Maria la clinic, susţine 

că ideea este deosebită, ast-

fel că s-a înscris din prima.

„Maria iubeşte foarte 

mult căţeii, i-ar adopta pe 

toţi, i-ar aduce pe toţi aca-

să. Terapia îi linişteşte şi 

îi ajută să se dezvolte”, a 

spus aceasta.

O şedinţă de terapie asis-

tată de animale durează 50 

de minute, iar specialiştii 

stabilesc, în urma evaluării 

beneficiarului, numărul de 

şedinţe, durata şi frecvenţa 

lor pe săptămână.

Terapie cu căţei la Cluj
S-a deschis prima clinică de terapie asistată de animale din ţară

Prima clinică de psihoterapie asistată de animale din România s-a deschis, sâmbătă, la Cluj-Napoca

Horia Bădescu, autorul 

poeziei „De Juventute”, 

care se încheie 

cu celebrul vers „E 

toamnă nebun de fru-

moasă la Cluj”, va fi 

numit cetăţean 

de onoare al Clujului.

Cu ocazia împlinirii vâr-

stei de 77 de ani, scriitorul 

clujean Horia Bădescu va fi 

sărbătorit vineri, începând 

cu ora 13:00, la Centrul de 

Cultură Urbană-Casino.

Astfel, în cadrul eveni-

mentului, primarul Emil Boc 

îi va acorda scriitorului ti-

tlul de „Cetăţean de onoare 

al municipiului Cluj-Napo-

ca” şi va avea loc o dublă 

lansare a cărţilor „Căderea 

din Rai” şi „Poduri şi vămi” 

semnate de Horia Bădescu.

Volumele vor fi  prezenta-

te de Irina Petraş, Constan-

tin Cubleşan, Mircea Muthu 

şi Vasile George Dâncu.

Horia Bădescu (născut la 

data de 24 februarie 1943, 

Arefu, judeţul Argeş) este 

un poet, prozator şi eseist 

român contemporan.

„Iubesc acest oraş în ca-

re m-am format, în care 

mi-am trăit viaţa, căruia i-am 

dedicat poeme şi nu numai. 

I-am dăruit un festival de 

poezie, Festivalul Blaga, i-am 

dăruit câţiva ani Teatrului 

Naţional, unde am fost di-

rector, am reînfinţat radio-

ul după Revoluţie. M-am im-

plicat în viaţa oraşului şi 

l-am iubit ca cetăţean şi ca 

scriitor”, a mărturisit poe-

tul Horia Bădescu.

Horia Vădescu a absolvit 

Facultatea de Filologie a U-

niversităţii „Babeş-Bolyai” 

din Cluj (1968). Face parte 

din gruparea revistei „Echi-

nox”. A avut Debutul abso-

lut cu poezie în revista „Tri-

buna” (1964). A fost redac-

tor la Studioul Teritorial de 

Radio din Cluj, iar din 1987 

director al Teatrului Naţio-

nal din Cluj. După 1990 a 

fost director al Studioului 

Teritorial de Radio din Cluj, 

apoi director al Centrului 

Cultural Român de la Paris 

şi ataşat cultural la Amba-

sada României în Franţa. 

Este tradus şi publicat în 

reviste literare din Franţa, 

Belgia, Spania, SUA, Cana-

da, Rusia, India, Bulgaria, 

Italia, Macedonia, Armenia, 

Vietnam, Peru. Este distins 

cu Ordinul Naţional „Meri-

tul cultural” în grad de Co-

mandor în anul 2004.

Horia Bădescu, cetăţean 
de onoare al Clujului

ADVERTORIAL
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Fabricile din România 

reunite în PRIMER – 

Patronatul Producătorilor 

Industriali de Medicamente 

– monitorizează zilnic situ-

aţia livrărilor materiilor 

prime din China pentru 

a lua măsuri de prevenire 

a unor sincope 

de aprovizionare.

„După cum se ştie, 40% 

din producţia globală de ma-

terie prima folosită în indus-

tria farmaceutică provine din 

China şi India, iar 70% din 

producţia de precursori ai ma-

teriilor prime provine din Chi-

na. În zonele afectate de CO-

VID-19 (provinciile Hubei şi 

Zhejiang) se afl ă circa 100 de 

fabrici de materii prime. În pre-

zent, nu se semnalează pro-

bleme de aprovizionare cu me-

dicamente în nicio ţară din UE, 

dar prelungirea crizei după da-

ta de 15 martie poate duce la 

afectarea producţiei anumitor 

tipuri de medicamente”, aver-

tizează Dragoş Damian, CEO 

Terapia Cluj.

Potrivit PRIMER, toată in-

dustria se confruntă cu urmă-

toarele provocări:

* probleme legate de pro-

ducţie: muncitorii care se 

întorc din alte provincii pot 

fi supuşi carantinei sau se 

află în carantină timp de 

14 zile;

* probleme legate de lan-

ţul de aprovizionare: nu func-

ţionează sau funcţionează 

foarte lent din cauza restric-

ţiilor de transport intern şi ex-

tern. Vama din China accele-

rează procesele, dar guvernul 

nu este sigur cât timp va du-

ra pentru normalizarea lanţu-

lui de aprovizionare;

* impact direct aşteptat pen-

tru toată linia de cefalosporine 

si antivirale; ibuprofenul este 

deja afectat; China va trebui să 

ia în considerare cererea inter-

nă inainte de a exporta;

* costurile de producţie în 

general au crescut deja – mai 

puţini lucrători, transporturi 

mai scumpe etc.

Reamintim că China şi 

India reprezintă 40% din 

producţia globală de API-uri 

si 70% din cea de interme-

diari de materii prime; cel 

mai mare furnizor din Eu-

ropa este Italia, dar în Eu-

ropa se folosesc aproxima-

tiv de 1000 de API-uri şi in-

termediari chinezi.

Coronavirusul, impact 
grav asupra aprovizionării 
cu medicamente Încă de la începutul anu-

lui, prefectul Clujului, 

Mircea Abrudean, a dez-

văluit că are în plan să 

mute Serviciul de Permise 

şi Înmatriculări situat pe 

strada Albac în sediul 

Vămii din Someşeni.

Prefectul Clujului, Mircea 

Abrudean, şi-a făcut public 

raportul de activitate pe pri-

mele 2 luni de mandat.

În ceea ce priveşte Servi-

ciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere şi În-

matriculare a Vehiculelor, 

Abrudean este nemulţumit 

de timpii îndelungaţi de aş-

teptare, condiţiile improprii 

pentru cetăţeni şi lucrători, 

dar şi de lipsă parcărilor din 

zona Albac.

„Zilnic, în intervalul 

19.00-20.00 va fi  deschis un 

ghişeu pentru persoanele ju-

ridice care au ca obiect de ac-

tivitate comercializarea de au-

toturisme second hand. De a-

semenea, s-a redus timpul de 

procesare al dosarelor la ghi-

şeu de la 10 la 5 minute. Efec-

tul se va putea vedea din 23 

martie”, susţine prefectul în 

raportul de activitate.

Mai mult, Abrudean sus-

ţine că activitatea serviciu-

lui va fi relocată în clădi-

rea Vămii din Someşeni, to-

tul fiind pregătit pentru a-

ceastă mutare.

„Am făcut demersuri la Mi-

nisterul Finanţelor şi la Com-

pania de Drumuri pentru par-

cări suplimentare. De aseme-

nea, la Primărie pentru sigu-

ranţa circulaţiei, termenul fi ind 

mai 2020”, susţine prefectul.

O altă măsură pentru des-

congestionarea trafi cului de 

pe strada Plevnei este şi re-

înfi inţarea traseelor pentru 

şcoala de şoferi în municipiul 

Câmpia Turzii.

„Schema de traseu va fi  

de 2 zile în municipiul 

Cluj-Napoca şi 1 zi în Tur-

da, Câmpia Turzii şi Dej”, 

mai arată prefectul.

În ceea ce priveşte Servi-

ciul Public Comunitar pentru 

Eliberarea şi Evidenţa Paşa-

poartelor Simple, prefectul 

Clujului anunţă deschiderea 

unui punct de lucru, în 4 mar-

tie, în municipiul Câmpia Tur-

zii, iar pe viitor acesta promi-

te că se vor deschide şi în mu-

nicipiul Dej şi oraşul Huedin.

Schimbări la Înmatriculări. Ghişee și trasee noi, 
promisiuni de relocare în Someşeni.

Comisariatul Regional 

pentru Protecţia 

Consumatorului (CRPC) 

Cluj a revenit cu un comu-

nicat în care se regăsesc 

restaurante de top din 

Cluj-Napoca. Cele mai mari 

surprize sunt reprezentate 

de apariţia unor localuri 

precum Da Vinci, Engels 

sau Napoca 15.

„Având în vedere că s-au 

fi nalizat actele şi ţinând cont 

de faptul că au remediate de-

fi cienţele constatate până în 

prezent, mai puţin la Napo-

ca 15, restaurantele şi în ace-

laşi timp locul unde se ţin 

evenimente cu mulţi partici-

panţi cu probleme ce ţin de 

cele semnalate în comunica-

tul de presă sunt printre al-

tele Motel Gilău, Bistro En-

gels de pe strada Dorobanţi-

lor, restaurant Da Vinci şi în-

că un local din Gilău", a co-

municat CRPC.

Administratorii celor cinci 

restaurante au fost sancţio-

naţi cu amenzi în valoare to-

tală de 350.000 de lei.

„În urma depunerii a 

cinci reclamaţii în cursul 

lunii februarie, care vizau 

unităţi de alimentaţie pu-

blică, comisarii CJPC Cluj 

desemnaţi să cerceteze as-

pectele semnalate au des-

coperit mai multe deficien-

ţe, printre care produse cu 

data limită de consum şi 

data durabilităţii minimale 

depăşite cu una până la 120 

de zile, produse depozitate 

necorespunzător sau la ca-

re a fost schimbată starea 

termică sau produse fără 

elemente de identificare/

caracterizare. Ca urmare a 

deficienţelor, operatorii eco-

nomici prestatori de servi-

cii au fost sancţionaţi con-

travenţional cu amendă în 

cuantum de 350.000 de lei", 

se arată într-un comunicat 

trimis, joi, de CJPC Cluj.

De asemenea, comisarii 

CJCP Cluj au dispus oprirea 

defi nitivă de la comerciali-

zare a 315 kilograme de pro-

duse neconforme.

„Având în vedere că defi -

cienţele constatate pun în 

pericol sănătatea şi interese-

le economice ale consuma-

torilor, comisarul şef al Co-

misariatului Regional pentru 

Protecţia Consumatorilor pe 

Regiunea de Nord-Vest a dis-

pus un control tematic regi-

onal care să cuprindă toate 

unităţile de alimentaţie pu-

blică", se mai arată în ace-

laşi comunicat.

Reamintim că restauran-

tul Napoca 15 este închis pe 

termen nelimitat încă de la 

începutul lunii, după ce in-

spectorii OPC au descins la 

localul deţinut de omul de 

afaceri Mircea Buteanu. 

Ce-au găsit acolo? Produse 

expirate, spaţii insalubre, 

murdărie. Restaurantul se 

va redeschide atunci când 

cei care-l conduc vor înde-

plini normele minime de igi-

enă şi siguranţă a alimente-

lor prevăzute de lege.

Restaurante de fițe din Cluj închise 
de Protecția Consumatorului!
Mai multe restaurante au fost închise de Protecția Consumatorului zilele trecute, 
dar, din cauza anchetei, nu au fost publicate numele

Inspectorii OPC au controlat mai multe restaurante din Cluj-Napoca

Reprezentanţii Bistro Engels City de pe Dorobanţilor recu-

nosc că au avut parte de un control al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorului ca urmare „a unei sesizări 

din partea unui client nemulţumit”.„În urma controlului, căru-

ia i-am oferit deplina noastră colaborare, am închis locaţia noas-

tră timp de o după-amiază pentru a remedia defi cienţele asupra 

cărora ofi cialii ANPC ne-au atras atenţia. Întreaga noastră echi-

pă a lucrat la igienizarea unor zone din spaţiile de lucru până 

târziu în noapte pentru a îndepărta orice dubiu cu privire la cali-

tatea actului profesional. A doua zi dimineaţă, în urma prezen-

tării probelor operaţiunilor efectuate ofi cialităţilor, am și primit 

permisiunea să ne continuăm activitatea. 

„Brandul nostru nu poate fi asociat 
cu ideea de mâncare expirată”
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Este panică în Italia, ţară 

unde trăieşte cea mai 

mare comunitate de 

români din străinătate şi 

unde numărul îmbolnă-

virilor cu noul coronavi-

rus a crescut brusc. 

Italia este prima ţară din 

Europa care pune oraşe 

întregi sub carantină. 

S-au închis şcoli, spitale, 

tribunale, restaurante, 

magazine. Nici trenurile 

nu mai opresc în locali-

tăţile restricţionate.

În nordul Italiei, două per-

soane, un bărbat şi o femeie, 

au murit din cauza pneumo-

niei virale în două regiuni se-

parate, Lombardia şi Veneto.

Românii din regiunile afec-

tate sunt speriaţi şi unii din-

tre ei ar vrea să revină în ţa-

ră. Deocamdată, nu au apă-

rut cazuri de îmbolnăvire prin-

tre cetăţenii români.

Ministerul de Externe de 

la Bucureşti a anunţat că a 

constituit un grup de lucru 

care este în legătură perma-

nentă cu autorităţile italiene.

Ultimul bilanţ arată că sunt 

134 de cazuri de îmbolnăviri 

în Italia. După China (76.940), 

Coreea de Sud (602) şi Japo-

nia (146), Italia este a patra 

cea mai afectată ţară din lu-

me de epidemia provocată de 

virusul nou apărut în Wuhan.

Românii care se întorc în 

ţară din Veneto şi Lombardia 

(Italia), unde s-au înregistrat 

cazuri de coronavirus, vor sta 

în carantină 14 zile, anunţă 

Ministerul Sănătăţii.

O şedinţă de Guvern pe a-

ceastă temă a avut loc în we-

ekend şi au fost adoptate mai 

multe ordonanţe de urgenţă, 

iar cea mai importantă mă-

sură care va fi  imediat apli-

cată este interzicerea circu-

laţiei – pe scurt, 11 localităţi 

intră ofi cial în carantină, vor 

exista fi ltre ale forţelor de or-

dine şi armatei şi nimeni nu 

mai are voie să între sau să 

iasă de acolo. Aşadar, vari-

anta de a se întoarce în Ro-

mânia pentru românii care 

trăiesc în aceste localităti nu 

mai este valabilă.

Doi medici se numără în 

rândul celor mai recente ca-

zuri confirmate de infecta-

re cu coronavirus în Italia. 

S-ar putea ca ei să fi intrat 

în contact cu pacienţi pur-

tători de coronavirus fără 

să fi ştiut asta.

Un spital din Padova cu 

450 de pacienţi internaţi a fost 

închis pentru controale.

Presa vorbeşte despre 4.200 

de cetăţeni din Veneto care 

vor fi  testaţi, iar regiunile din 

nordul Italiei se pregătesc să 

intervină de urgenţă.

Un aspect care atrage aten-

ţia e că sunt bolnavi în Italia 

care nu au fost niciodată în 

China şi nici nu au intrat în 

contact cu persoane care au 

călătorit acolo recent.

Locuitorii sunt sfătuiţi să 

rămână la domiciliu pentru o 

perioadă de o săptămână.

Guvernul a pus la dispozi-

ţia cetăţenilor un număr, în 

caz că au simptome. În niciun 

caz nu trebuie să meargă la 

spital, cetăţenii cu simptome 

vor fi  preluaţi direct de acasă 

şi transportaţi în condiţii spe-

ciale la spital. Multe localităţi 

sunt pur şi simplu pustii, toc-

mai pentru că oamenii respec-

tă aceste sfaturi.

Sunt localităţi unde exis-

tă şi comunităţi importan-

te de români şi mulţi din-

tre ei aveau de gând să se 

întoarcă în România cu oca-

zia sărbătorilor.

Italia, ţara din Europa cea mai afectată de coronavirus

Cei 27 de şefi  de stat şi de 

guvern au petrecut 27 de 

ore într-o încleştare pri-

vind bugetul UE pe 

2021-2027, fi ind evidentă o 

diviziune profundă între 

statele net contributoare şi 

cele care au dorit menţine-

rea nivelului cheltuielilor.

Înainte de reluarea summi-

tului, Charles Michel a venit cu 

o nouă propunere, care limita 

cheltuielile la 1,069% din veni-

tul naţional brut al statelor mem-

bre. Aceasta a fost însă imediat 

respinsă când liderii statelor 

membre s-au întors la masa de 

discuţii şi preşedintele Consiliu-

lui European încercat să le-o 

prezinte, notează Reuters.

„S-a ajuns pur şi simplu la 

o situaţie de bloc contra bloc. 

De asta discuţiile au eşuat", 

a explicat o sursă pentru AFP.

„Din nefericire, am observat 

că nu a fost posibil să ajungem 

la un acord. Am observat că mai 

avem nevoie de timp", a spus 

Michel la conferinţa de presă de 

după încheierea summitului.

El a recunoscut că a fost 

imposibil să se stabilească da-

ta viitorului summit pentru 

discutarea bugetului UE, ce-

ea ce, potrivit AFP, este o do-

vadă a diviziunilor profunde 

dintre cei 27.

„Diferenţele au fost pur 

şi simplu prea mari. Chiar 

şi datele preliminare ale no-

ii propuneri au fost sufici-

ente pentru a arăta că nu va 

fi suficient pentru a depăşi 

diferenţele", a declarat la 

rândul ei Angela Merkel în 

faţa jurnaliştilor.

„Asta este democraţia. Es-

te o bună tradiţie în democra-

ţie să discuţi şi să dezbaţi", a 

spus preşedinta Comisiei Eu-

ropene, Ursula von der Leyen.

Ea a mai afi rmat că este 

indispensabil ca "munca să 

continue asiduu în timpul săp-

tămânilor şi lunilor care vin".

Cine plăteşte preţul 
pentru Brexit

Politica Agricolă Comună 

nu trebuie să plătească preţul 

pentru Brexit şi consecinţele 

sale asupra bugetului UE, a 

declarat preşedintele francez 

la fi nalul summitului.

„Nu am sacrifi cat Politica 

Agricolă Comună şi am spus-o 

foarte clar: PAC nu poate plă-

ti preţul pentru Brexit", a de-

clarat Emmanuel Macron la 

plecarea de la summit, în con-

textul în care sâmbătă urmea-

ză să participe la salonul agri-

culturii de la Paris.

Preşedintele francez a mai 

spus după summit că a lu-

crat strâns cu Angela Mer-

kel pentru a încerca să adu-

că la un numitor comun sta-

tele cu agende divergente. 

Macron a spus însă că ţări-

le au dejucat această tenta-

tivă formând blocuri.

„Cred că nu este o meto-

dă bună să formezi grupuri şi 

să blochezi lucrurile făcând 

front comun, formând un soi 

de coaliţii de blocaj", a spus 

el după summit.

Olanda, dispusă 
să plătească mai mult

Olanda este pregătită să plă-

tească mai mult în următorul 

buget al UE, dar cifrele trebu-

ie să ţină cont de gaura lăsată 

de Brexit, a declarat premierul 

olandez Mark Rutte, după ce 

şefi i de stat şi de guvern ai ce-

lor 27 de ţări ale blocului co-

munitar nu au reuşit să se pu-

nă de acord asupra cheltuieli-

lor lor comune în 2021 în ca-

drul unui summit de două zi-

le la Bruxelles, potrivit Reuters.

„Suntem dispuşi să plătim 

mai mult pentru că acceptăm 

că bugetul va creşte odată cu 

creşterea economică şi infl aţia", 

le-a spus Rutte reporterilor, dar 

a subliniat că realitatea pierde-

rii contribuţiilor Marii Britanii 

trebuie luată în considerare.

„Regatul Unit a plecat şi 

(...) acest lucru trebuie să se 

refl ecte în noul buget", a in-

sistat Rutte.

El a spus că o propunere 

venită târziu vineri seara 

pentru depăşirea impasului 

a fost respinsă atât de state-

le net benefi ciare, cât şi de 

cele care au dorit o plafona-

re a contribuţiilor naţionale 

pentru bugetul UE la 1% din 

venitul naţional brut.Olan-

da, alături de Danemarca, 

Austria şi Suedia face parte 

din grupul celor aşa-numiţi 

„the frugal four”.

Summitul privind bugetul 
UE s-a încheiat cu un eşec
Summitul UE dedicat obţinerii unui acord privind cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027 s-a încheiat abrupt vineri seară

Înainte de reluarea summitului, Charles Michel a venit cu o nouă propunere, care limita cheltuielile 
la 1,069% din venitul naţional brut al statelor membre
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 42 
mp, mobilat, utilat, mobilat, în bloc 
cu cărămidă cu mansardă, 4 etaje, 
cu lift, curată, parcare pâzită, zonă 
liniștită, str. Beiușului. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0747-417912. (12.20)

¤ 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.

¤ 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.

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

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
balcon mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, et. 1, 
str. Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
102.000 euro, negociabil. Informa-
ţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

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 su-
naţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

TERENURI

¤ Vând 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.

De vânzare teren intravilan 
2500 mp în localitatea 

Tureni nr. 111, judeţul Cluj, 
plus construcţie casă de 

locuit 70 mp, compusă din 
2 camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

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

¤ Vând teren Mărișel 12.200 mp, 
intravilan, zona de case, carte fun-
ciară, curent electric, apă, front 90 
m la drumul principal. Preţ 4 euro 
mp. Telefon 0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 

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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spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament la casă, 
în supr. de 75 mp, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, cu par-
care, pe termen lung, zona Gării. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0744-282885. (7.8)

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi la la telefon 
0742-431611.

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

¤ 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 cioban la oi, cu experienţă, 
care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru informa-
ţiile suplimentare apelaţi la tel. 
0742-431611.

SERVICII

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

¤ 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 suplimenta-
re la telefon 0740-252139.

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

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

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

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 

sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

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

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

UZ CAZNIC

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru gă-
tit pentru o cameră, la ţară. Sunaţi 
la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie 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 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
= 205 cm, L = 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON. Cele 3 piese de mobilier 
sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

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

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

¤ Vând moblier de cameră și col-
ţar în stare foarte bună, preţ foar-
te avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0744-702473, după ora 12.

DIVERSE

¤ Vând set de vase din oțel chirur-
gical, fund gros și cu termostat pe 
capace, compus din 16 piese, nou, 
preţ 650 RON. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0799-725180. (2.7)

¤ Vând aparat vibromasaj. Infor-
maţii la tel. 0799-725180. (2.7)

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

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru co-
pii, din lemn. Informaţii la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(7.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0740-401019. (7.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (7.7)

¤ Vând haine din piele pentru da-
me și bărbaţi, scurte și lungi (nea-
gră, nr. 52). Informaţii la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(7.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (8.20)

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la a IV-a licitație publică, în 
data de 16.03.2020, ora 10.00, 
bunurile mobile constând în: 1) 
Mașină de tăiat sub jet de apă - 
2000 lei; 2) Betonieră Syntesi 250 - 
1500 lei; 3) Șlefuitor telescopic Tita-
no - 1500 lei; 4) Autoutilitară Rena-
ult, nr. de identifi care: 
VF1HDC1K638742239 - 8500 lei; 
5) Autoturism Toyota Yaris, nr. de 
identifi care: VNKKL96300A262933 
- 10.500 lei; 6) Drișcă Vertigo - 
1500 lei; 7) Mașină de frecat aspi-
rat Karcher - 8.000 lei; 8) Autoutili-
tară Peugeot Boxer, nr. de identifi -
care: VF3YCBMGC11580262 - 
25.000 lei; 9) Autoutilitară Peugeot 
Boxer, nr. de identifi care: 
VF3YCBMGC11412975 - 25.000 
lei, bunurile sunt proprietatea debi-
torului. Informații suplimentare pot 
fi  obținute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interior 125 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a IV-a licitație pu-
blică, în data de 16.03.2020, ora 
13.00, bunurile mobile constând 
în: - Vitrină frigorifi că, 2 bucăţi, 
780 lei; - Ladă frigorifi că, 625 lei. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interior 125 
sau accesând pagina de internet a 

ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a doua licitaţie publică, în 
data de 05.03.2020, ora 12.00, 
bunurile imobile constând din: Ca-
să cu teren situat în Cluj-Napoca, 
str. Actorului, nr. 33, teren în supra-
faţă de 801 din acte și 813 măsurat 
și casă în suprafaţă de 136 mp la 
care se adaugă și suprafaţa din 
mansarda necadastrată, la preţul 
de 1813875 lei, la acest preţ se 
adaugă TVA. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
camera 116, telefon 0264.591670, 
interior 661 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. EXPRESS SPEDITION S.R.L. 
având C.U.I. RO 13758970, 
J12/371/2001, pierdut original 
Certifi cat Constatator nr. 
66592/07.09.2016. Se declara nul.

¤ S-au pierdut 3 Certifi cate Con-
statatoare emise de Ofi ciul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tri-
bunalul Cluj ale societății CRISTAL-
CRIN SPORT S.R.L., C.U.I. 
29285380, J12/2705/2011, pen-
tru punctul de lucru situat în Cluj 
Napoca, str. 1 Mai, nr. 4-5, et. 1, 
jud. Cluj, pentru sediul social situat 
în Florești, str. Șesul de Sus, nr. 6, 
ap. 8 și pentru activități în afara 
sediului social. Le declarăm nule.
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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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

OFERIM
♦ Un loc de muncă sigur, legal cu 
contract
♦ Salar progresiv în funcţie de zilele 
lucrate
♦ Siguranţă şi seriozitate austriacă
♦ Posibilitate de cursuri de pregătire 
la un preţ accesibil: de limba germană 
şi îngrijire
♦ Asigurare medicală austriacă şi română
♦ Transport asigurat dus – întors
♦ Posibilitate de continuare a formării
♦ Posibilitatea de a încasa alocaţie din 
Austria după copil de până la 24 de ani
♦ Suport românesc în Austria 24 ore
♦ Fără comision
♦ Turnusuri de 4,6 sau 8 săptămâni 
cu aceeaşi perioadă de odihnă acasă

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

SAMOILĂ CRISTINA MARIA în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru: „PLAN URBANISTIC 
ZONAL– CONSTRUIRE CĂMIN DE BĂTRÂNI P+E, PUNCT 
ADMINISTRATIV, AMENAJĂRI TEREN, ÎMPREJMUIRE ŞI 
UTILITĂŢI“, propus a fi amplasat în comună Mintiu Gherlii, 
sat Bunești f.n., județul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la sediul din Gherla str. Salciei nr. 3, din data de 
24 .02.2020, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 și 
vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până în data de 13.03.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99. Blocul 9b, cod 400609, tel 0264410722, 
fax 0264412914, email offi ce@apmcj.anpm.ro, după 
următorul program: luni-joi între orele 9:00-14:00, vineri 
între orele 9:00-12:00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

POGĂCEAN VASILE ŞI POGĂCEAN MARIA în calitate 
de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru: „PLAN URBANISTIC DE DETALIU – 
CONSTRUIRE 2 SĂLI DE EVENIMENTE (CU DOTĂRILE AFERENTE) 
P+1(PARŢIAL), AMENAJĂRI TEREN, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI“ 
propus a fi  amplasat în comună Iclod, sat Iclod f.n., județul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul din Iclod nr. 460, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, Blocul 
9b, cod 400609, tel. 0264410722, fax 0264-412914, email 
offi ce@apmcj.anpm.ro, după următorul program: luni-joi 
între orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00.

ACORD DE MEDIU

S.C. VIALIS IMPEX S.R.L., cu sediul în comuna Florești, 
str. Avram Iancu nr. 454, parter, judeţul Cluj, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construire imobil de locuinţe 
colective Corp C1 cu regim de înălţime D+P+3E+Er, conform 
PUZ aprobat cu HCL nr. 150 din 19.09.2019“, propus a fi  
realizat în comuna Florești, str. Eroilor f.n., judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul proiectantului, Cluj-Napoca, 
str. Horea nr. 67-73, ap. 23, în zilele de luni-vineri între 
orele 9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele de luni-joi între orele 
9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00.

ACORD DE MEDIU

S.C. VIALIS IMPEX S.R.L., cu sediul în comuna Florești, 
str. Avram Iancu nr. 454, parter, judeţul Cluj, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construire imobil de locuinţe 
colective Corp C2 cu regim de înălţime D+P+3E+Er, conform 
PUZ aprobat cu HCL nr. 150 din 19.09.2019“, propus a fi  
realizat în comuna Florești, str. Eroilor f.n., judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul proiectantului, Cluj-Napoca, 
str. Horea nr. 67-73, ap. 23, în zilele de luni-vineri între 
orele 9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele de luni-joi între orele 
9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00.

ACORD DE MEDIU

S.C. VIALIS IMPEX S.R.L., cu sediul în comuna Florești, 
str. Avram Iancu nr. 454, parter, judeţul Cluj, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construire imobil de locuinţe 
colective Corp C3 cu regim de înălţime D+P+3E+Er, conform 
PUZ aprobat cu HCL nr. 150 din 19.09.2019“,propus a fi  
realizat în comuna Florești, str Eroilor fn, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul proiectantului, Cluj-Napoca, 
str. Horea nr. 67-73, ap. 23, în zilele de luni-vineri între 
orele 9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele de luni-joi între orele 
9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00.

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

AVIZ DE MEDIU

S.C. DIFIL S.R.L., în calitate de titular anunţa publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal conform Legii nr. 
350/2001 actualizată, din municipiul Cluj-Napoca, str. 
Târnavelor, nr. 47A, Jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. Arhimar Serv S.R.L., Str. Călărașilor 
nr. 1, Cluj-Napoca, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, 
din data de 20.02.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 09.03.2020 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl.9B, cod 400609, Tel 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Lot lărgit pentru 
turneul preolimpic
Selecţionerul naţionalei de 
handbal feminin a României, 
Bogdan Burcea, a anunţat un 
lot lărgit de 28 de jucătoare 
pentru turneul preolimpic din 
Muntenegru (20-22 martie), 
potrivit site-ului Federaţiei 
Române de Handbal (FRH). 
România va înfrunta la 
Podgorica echipele Norvegiei, 
Muntenegrului și Thailandei, 
primele două clasate urmând 
să se califi ce la JO 2020. Lotul 
lărgit al României este compus 
din Diana-Cristiana Ciucă (SCM 
Râmnicu Vâlcea), 
Denisa-Ștefania Dedu (CSM 
București), Yuliya Dumanska 
(SCM Râmnicu Vâlcea), Ana 
Maria Măzăreanu (CS Minaur 
Baia Mare) – portari, Dana 
Abed Kader, Sabrina-Giulia 
Lazea, Alexandra-Ramona 
Severin, Teodora Popescu (toa-
te de la HC Zalău), 
Florina-Cristina Burcea-Zamfi r, 
Ana Maria Savu, Ana-Maria 
Ţicu (toate de la SCM Craiova), 
Elena Dache, Bianca-Elena 
Tiron (ambele de la HC 
Dunărea Brăila), Elena-Nicoleta 
Dincă, Ioana-Laura Pristăviţa 
(ambele de la CS Gloria 
Bistriţa), Ana-Maria Iuganu, 
Alina Ilie, Andreea Rotaru, 
Raluca-Maria Petruș (toate de 
la SCM Gloria Buzău), Laura 
Moisă, Cristina-Georgiana 
Neagu, Crina-Elena Pintea (toa-
te de la CSM București), 
Lorena-Gabriela Ostase (CSM 
Slatina), Andreea Popa, 
Sonia-Mariana Serafi ceanu, 
Anca-Georgiana Polocoșer 
(toate de la CS Minaur Baia 
Mare), Ana-Maria Tănăsie (CS 
Măgura Cisnădie) și 
Maria-Mădălina Zamfi rescu 
(SCM Râmnicu Vâlcea). Staff-ul 
este alcătuit din antrenorul 
principal George-Bogdan 
Burcea, antrenorul secund 
Robert Licu, antrenorul cu por-
tarii Jaume Fort Mauri, maso-
rul Claudiu Mărășteanu, kine-
toterapeutul Cristinel Gigiu, 
medicul Florin Ciocoiu, prepa-
ratorul fi zic Ștefan Ciuntu și 
Ioan Radu Cheregi (perfor-
mance analyst), șeful delegaţi-
ei fi ind Nicoleta Alexandrescu.

Colaborare 
între CS „U” şi „U”?
„U” Cluj se gândește la un pro-
tocol de colaborare cu Clubul 
Sportiv Universitatea Cluj. 
Directorul general al „studenţi-
lor”, Daniel Stanciu, a dezvălu-
it că s-a întâlnit recent cu 
Ovidiu Vasu, directorul CS „U” 
Cluj, și că speră ca cele două 
entităţi să se ajungă la o înţe-
legere. „Sportul clujean este 
reprezentat de aceeași siglă și 
împreună putem face lucruri 
foarte bune. Vrem o promovare 
cât mai amplă, atât pe lângă 
ofi cialităţile judeţene și locale, 
cât și la nivel naţional. Trebuie 
să atragem atenţia că avem ne-
voie de investiţii mult mai mari 
în ceea ce înseamnă bază spor-
tivă. Vorbim de un club de tradi-
ţie și sperăm să anunţăm ofi cial 
încheierea acestui parteneriat în 
zilele următoare”, a precizat 
Stanciu, care dorește un proto-
col și cu Federaţia Română de 
Fotbal (FRF), pentru „a deveni 
un club cât mai profesionist”, 
să fi e ajutat în privinţa imagi-
nii și marketing-ului, respectiv 
să atragă cât mai mulţi specta-
tori la stadion.

Pe scurt

România a fost învinsă, 

joi seară, de campioana 

mondială Spania, cu 

71-84, în debutul campa-

niei de califi care la 

EuroBasket 2021, în Sala 

Polivalentă BT Arena 

din Cluj-Napoca.

Într-o atmosferă incen-

diară, „vulturii” au pierdut 

la 13 puncte partida contra 

deţinătoarei titlului mondi-

al, Spania (18-21, 34-44, 

53-64, 71-84). Aflat la pri-

ma partidă în tricoul naţi-

onalei României, america-

nul Kris Richard a fost unul 

dintre cei mai buni marca-

tori şi a impresionat şi la 

capitolul imagine. Pantofii 

săi de joc sunt în culorile 

steagului României.

„Mă bucur mult că publi-

cul a fost alături de noi în 

număr atât de mare. Fiul meu 

a creat aceşti pantofi , a spus 

că am nevoie de nişte pan-

tofi  care să se asorteze cu 

steagul României, aşa că am 

acceptat. Am jucat bine cu 

ei!”, a mărturisit Richard, de 

la CSM CSU Oradea.

Emanuel Căţe a fost cel 

mai bun marcator al echipei, 

cu 19 puncte. Pentru Spania, 

cele mai multe puncte au fost 

reuşite de Dani Diez, 21. „În-

cerc să-mi ajut echipa cât de 

mult pot. Suporterii au fost la 

înălţime, ne-au încurajat în 

momentele cheie, le mulţu-

mim şi îi mai aşteptăm!”, a 

declarat Câţe (UCAM Murcia).

„A fost un meci extraor-

dinar din partea ambelor 

echipe, o experienţă de ne-

uitat pentru mine. Ne dă în-

credere jocul, cu Israel sper 

să facem un meci şi mai 

bun. Sala a fost foarte pli-

nă, nu mă aşteptam să vi-

nă atâta lume. Apreciem sus-

ţinerea fanilor! Cu multă 

muncă, generaţia asta va 

avea un viitor de succes, 

vom da totul pentru a ajun-

ge unde ne dorim”, a punc-

tat şi Lucas Tohătan (BC C-

SU Sibiu).

Naţionala României în-

tâlneşte reprezentativa Isra-

elului astăzi, în deplasare. 

Din grupa de calificare la 

EuroBasket 2021 mai face 

parte şi selecţionata Poloni-

ei. Primele două echipe din 

grupă vor obţine calificarea 

la turneul final, care va avea 

loc în Germania, Georgia, 

Italia şi Cehia.

„Vulturii”, impresionați de atmosfera 
creată de clujeni în Sala Polivalentă

Antrenorul campioanei CFR 

Cluj, Dan Petrescu, susţine 

că oboseala meciurilor 

europene şi-a pus amprenta 

asupra evoluţiei „feroviari-

lor” în Liga 1.

Încă supărat pe golul primit 

pe fi nal de meci în remiza ama-

ră cu FC Sevilla, scor 1-1, „Bur-

sucul” a declarat sâmbătă, la 

conferinţa de presă premergă-

toare derby-ului cu CSU Craio-

va (n.red. după închiderea edi-

ţiei), că echipa sa resimte obo-

seala celor 15 meciuri jucate în 

acest sezon în cupele europene.

„Normal că nu e un rezultat 

prost cel cu Sevilla, dar noi ne 

doream să câştigăm. (...) Este 

clar că plătim preţul cupelor eu-

ropene. Am vrut primăvară eu-

ropeană? Trebuie să suferim! 

(...) Avem 15 meciuri în cupe-

le europene, pentru mine este 

un record să am atâtea meciuri 

în Europa, şi ca jucător, şi ca 

antrenor. Returul cu Sevilla va 

fi  al 16-lea meci european într-un 

sezon”, a spus Petrescu.

„Este clar că sunt foarte mul-

te meciuri! Sevilla e favorită, 

pentru că joacă acasă, nu au ni-

cio accidentare, iar toată echi-

pa lor va fi  pe bancă. Va fi  un 

meci în care voi vedea şi alţi ju-

cători dacă vor face faţă la acest 

nivel. (...) Nu sunt convins că 

toţi şi-au revenit mental. Am su-

ferit din toate punctele vedere, 

asta este Europa, de asta mi-am 

dorit mereu un lot puternic, pen-

tru a face faţă”, a mai susţinut 

antrenorul vişiniilor.

Dan Petrescu afi rmă că CSU 

Craiova are tot ce trebuie pen-

tru a câştiga campionatul şi o 

vede favorită certă la titlu în 

acest sezon, declarând tototadă 

că speră să fi e introdusă cât mai 

devreme tehnologia VAR şi în 

fotbalul românesc. De aseme-

nea, „Bursucul” este de părere 

că „ar trebui să avem un cam-

pionat adevărat”, cu 34 de me-

ciuri şi 18 echipe, fără play-off.

„Eu aş face 18 echipe, 34 de 

etape. Ce e cu play-off-ul,de ce 

să îmi taie punctele? Fără U21, 

un campionat cu 18 echipe, ar 

fi  fantastic. Să jucăm un campi-

onat adevărat, fără jumătăţi de 

puncte şi în care să fi e mai mul-

te echipe – Timişoara, Petrolul, 

Aradul”, a replicat Petrescu.

Petrescu: „Plătim preţul 
meciurilor europene!” 

Universitatea Cluj a termi-

nat la egalitate, vineri 

seară, pe teren propriu, 

scor 1-1, împotriva piteşte-

nilor de la Campionii FC 

Argeş, într-un meci contând 

pentru etapa cu numărul 

22 din Liga 2.

Cele două formaţii au re-

deschis „balul” în liga secun-

dă într-o partidă disputată pe 

un gazon extrem de prost, ca-

re a încurcat teribil ambele 

echipe la construcţie. „U” a 

fost echipa care a controlat 

jocul, dar ocaziile lui Mailat 

şi Inacio nu au fost fructifi ca-

te. În schimb, argeşenii au lo-

vit decisiv în minutul 43, 

atunci când Blejdea a profi tat 

de o eroare a portarului 

Dur-Bozoancă şi a trimis min-

gea în poartă.

Trupa lui Falub a alergat 

după golul egalizator până în 

minutul 77 al jocului. Atunci, 

fostul CFR-ist Sebastian Mai-

lat a izbutit o cursă excelen-

tă în fl ancul drept şi l-a în-

vins pe Ducan cu un şut la 

colţul scurt. În urma egalu-

lui cu FC Argeş, „şepcile ro-

şii” au ajuns la cea de-a cin-

cea remiză consecutivă în 

campionat, fi ind de departe 

„campioana” remizelor în Li-

ga a 2-a: 11 la număr!

Falub, mulţumit şi nu prea

Managerul sportiv al Univer-

sităţii, Adrian Falub, a declarat 

că, deşi este vorba despre o re-

miză pe teren propriu, egalul cu 

FC Argeş este „un rezultat echi-

tabil”. Acesta a recunoscut că, 

pe termen scurt, obiectivul echi-

pei este salvarea de la retrogra-

dare, urmând ca din vară să ră-

mână doar jucătorii care sunt 

decişi să pună umărul la pro-

movare în sezonul următor. 

„Cred că am fost o echipă care 

a vrut să joace, a încercat să joa-

ce. Am început jocul foarte bi-

ne, am avut două ocazii foarte 

mari de a marca. Am stat foar-

te bine în teren din punct de ve-

dere tactic, dar am primit un gol 

copilăresc, la prima minge pe 

spaţiul porţii. Ne-a dereglat pu-

ţin. A doua repriză am domi-

nat-o, am avut ocazii, am mar-

cat, puteam să mai marcăm, la 

fel şi ei, după o ocazie venită 

tot în urma unei erori. Este un 

rezultat echitabil, este un înce-

put pentru noi, mergem înain-

te!”, a mărturisit managerul 

sportiv al „studenţilor”.

„Aici (n.red. la Universita-

tea) este o selecţie continuă. Ci-

ne a dat randament, a continu-

at la echipă, iar din vară vor ră-

mâne doar cei care merită cu 

adevărat să joace şi vor face fa-

ţă la acest nivel. Avem mai mul-

tă calitate faţă de anul trecut, 

dar am avut cinci jucători noi 

care au evoluat (n.red. cu FC 

Argeş). Lucrurile nu sunt chiar 

atât de simple! Consider că sun-

tem pe un drum bun şi am ară-

tat ca o echipă capabilă să în-

vingă. Sunt convins că vom 

strânge multe puncte în acest 

retur”, a dat asigurări Falub.

Mailat, la primul gol

Transferat în această iarnă 

de la marea rivală CFR Cluj, 

Sebastian Mailat (22 de ani) a 

fost decisiv în derby-ul de tra-

diţie cu FC Argeş. Tânărul mij-

locaş de bandă a mărturisit că 

„a uitat” de trecutul său CFR-ist, 

dezvăluind că nu s-a uitat la 

meciul „feroviarilor” cu Se-

villa, scor 1-1, şi că „are con-

tract cu Universitatea”, unde 

îşi doreşte să aibă evoluţii cât 

mai bune.

„Mă bucur foarte mult că am 

marcat, dar îmi pare rău că nu 

am reuşit să luăm cele trei punc-

te. Sperăm, în continuare, să ob-

ţinem victorii. I-am simţit aproa-

pe pe fani, înaintea meciului am 

avut o discuţie cu o parte din-

tre ei, au fost prezenţi şi la me-

ciurile amicale, m-au primit bi-

ne încă de atunci. Sunt jucător 

profesionist, ştiu de ce am ve-

nit la Universitatea Cluj şi sper 

să am evoluţii la fel de bune. 

Suntem o familie, este datoria 

noastră să ne ajutăm, să trecem 

împreună peste momentele mai 

puţin bune. Ne dorim să spar-

gem gheaţa, să legăm victorii şi 

să urcăm în clasament. I-am de-

dicat golul tatălui meu, deoare-

ce este printre puţinii oameni 

care au încredere în mine”, a 

declarat Sebi Mailat.

„Mailat este un jucător ca-

re ne poate ajuta foarte mult. 

Am spus: trebuie să constru-

im o echipă care anul viitor să 

se bată la promovare. Cu ju-

cători de genul lui Mailat, pu-

tem face asta. Avem 5-6 jucă-

tori care, cu siguranţă, vor fi  

nucleul unei echipe foarte bu-

ne care se va bate la promo-

vare”, a conchis Adi Falub.

 „U” CLUJ 1–1 FC ARGEȘ

Jucători noi, obicei„U”ri vechi
Adrian Falub: „Construim o echipă și ne batem la promovare la anul!”

După ce nu a primit sufi ciente şanse în Gruia, Mailat speră să pună umărul la revenirea Universităţii Cluj în prima ligă
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