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ACTUALITATE

IML Cluj are sediul 
într-o „grotă” insalubră
Sediul Institutului de Medicină Legală 
din Cluj-Napoca provoacă fi ori pe şira 
spinării.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

5,5 mil. lei pentru 
reabilitarea unui 
monument istoric
Primăria pune la bătaie peste un milion de 
euro pentru consolidarea clădirii care găz-
duieşte Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
şi Patrimoniu.  Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Alte 4 restaurante din Cluj-Napoca, 
închise temporar de OPC

SOCIAL

Produse expirate, depozita-
te necorespunzător sau fără ele-
mente de identifi care au fost 
descoperite de Protecţia Con-
sumatorilor la patru restauran-
te renumite din Cluj. Comisa-
rii au dat amenzi usturătoare 
şi au dispus închiderea tempo-
rară a acestora.

„În cadrul acţiunii de control 
au fost verifi caţi 25 de operatori 
economici. Luni, 24 februarie 
2020, au fost verifi caţi 9 opera-
tori economici, iar la patru din-
tre ei a fost dispusă oprirea tem-
porară a prestării serviciilor pâ-
nă la remedierea defi cienţelor 
aferente blocului alimentar şi 
zona bar”, se arată într-un co-
municat al Comisariatul Regio-
nal Pentru Protecţia Consuma-
torilor (CRPC) Cluj.

Restaurantele unde au fost 
găsite nereguli sunt Baracca – 
zona bar, Engels din piaţa cu 
acelaşi nume – bar şi bloc ali-
mentar subsol, Hanul Dacilor – 
bar şi Boema – bar şi bloc ali-
mentar. Administratorii acesto-

ra au fost amendaţi cu sume în-
tre 30.000 şi 80.000 de lei.

Neregulile găsite de comisa-
rii CRPC în restaurantele enume-
rate se referă la: produse şi pre-
parate cu data limită de consum 
şi data durabilităţii minimale de-
păşite, cu una până la 15 zile, 
produse depozitate necorespun-
zator sau la care a fost schimba-
ta starea termică, produse fără 
elemente de identifi care carac-
terizare, respectiv lipsă informa-
ţii alergeni şi preparate care pro-
vin din produse decongelate.

„Unităţile vor fi  redeschise 
pe măsura îndeplinirii măsuri-
lor dispuse cu ocazia controa-
lelor. Conform dispoziţiei comi-
sarului-şef regional, acţiunile 
vor continua”, au mai transmis 
reprezentanţii CRPC Cluj.

Amintim că, în urmă cu doar 
câteva zile, cinci restaurante – 
Motel Gilău, Bistro Engels de pe 
strada Dorobanţilor, Da Vinci, Na-
poca 15 şi încă un local din Gi-
lău – au fost închise temporar de 
OPC, la Cluj-Napoca.  (D.C)

O expoziţie ce cuprinde peste 
5.000 de mărţişoare va putea fi  vi-
zitată, începând de joi, la Cluj-Na-
poca. Vorbim despre singura co-
lecţie din lume cu atât de multe 
piese, structurată atât pe materia-
lele din care este confecţionat măr-
ţişorul, cât şi pe categorii.

Cele mai multe mărţişoare sunt 
din metal, fi ind produse în peri-
oada comunistă, atunci când a 
existat o industrie a acestor „ac-
cesorii” de primăvară. Cea mai 
mare colecţie de mărţişoare din 
lume se afl ă în grija lui Inge-
borg-Marta Bogdan.

„Colecţia este impresionantă 
prin modul în care este etalată 

în serii mixte, fl ori, inimi, anco-
re, potcoave, hornari, frunze de 
trifoi, buburuze, fl uturi, dar şi 
obiecte casnice, personaje din 
basme, fructe, ciuperci, coşuri 
sau accesorii sportive care ne 
aduc primăvara într-un mod sim-
bolic”, se arată într-un comuni-
cat remis de Primăria municipiu-
lui Cluj-Napoca.

Potrivit sursei citate, circa 90% 
din totalul pieselor sunt mărţişoa-
re confecţionate înainte de 1990. 
Expoziţia de la Centrul de Cultu-
ră Urbană Turnul Croitorilor va 
putea fi  vizitată între 27 februarie 
şi 9 martie, intrarea fi ind liberă.
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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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Peste 2.000 de pasageri din Italia sunt așteptați să ajungă la Cluj. Ce măsuri 
sunt luate pentru reducerea riscului de răspândire a coronavirusului? 

Diamante neşlefuite!
Copiii clujeni nu își ating potențialul. De ce?
Un copil născut în judeţul Cluj este de aşteptat să atingă 65% din productivitatea 
la care ar putea spera în condiţiile unei sănătăţi şi educaţii depline. Pagina 6

În ultimele zile, flăcările şi vântul puternic le-au dat mari bătăi de cap autorităţilor. 
Pompierii au fost la înălţime. Şi la propriu, şi la figurat! Pagina 2

Pompierii clujeni, „în focuri” şi la înălţime

Cea mai mare colecţie 
de mărţişoare, la Cluj-Napoca
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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

PUBLICITATE

-20/110C
Variabil

TURDA
GHERLA
HUEDIN
DEJ

BĂIŞOARA
BELIŞ
VALEA IERII
RĂCHIŢELE

-1°/13° Variabil
-2°/10° Variabil
0°/12° Variabil
-3°/9° Variabil

0°/11° Variabil
-1°/6° Variabil
0°/11° Soare
-2°/5° Variabil

CLUJ-NAPOCA

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
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.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 

0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703
Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

Redactor - șef adjunct Raymond Füstös
Coordonator ediție online Tibor Demeter

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP SRL

Cordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Bianca Preda
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba

Bianca Tămaș – social
Oana Spiru - social
Diana Cîmpean - politică-administrație

Eliza Lucaciu – șef departament dtp
Mihaela Puiac – dtp
Ioana Hotea – dtp

0°/11° V i bil

S-au răsturnat 
în drum spre Feleacu

Circulaţia la ieșirea din Cluj-Napoca s-a des-
fășurat cu difi cultate luni dimineaţă, după 
ce o mașină s-a răsturnat. Potrivit ISU Cluj, 
două autospeciale cu modul de descarcera-
re și un echipaj SMURD au fost alertate ca 

urmare a răsturnării autoturismului pe par-
tea carosabilă la ieșirea înspre Feleacu. 
Pompierii sosiţi la locul accidentului au gă-
sit doi bărbaţi ieșiţi din autoturism, care au 
fost consultaţi de către echipajul SMURD, 
fără a fi  transportaţi însă la spital.

Un tânăr turdean 
şi-a tâlhărit mama
Poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului Turda 
au reţinut pentru 24 de ore un tânăr de 27 
de ani, din Turda, pentru săvârșirea infracţiu-
nii de tâlhărie califi cată. În fapt, la data de 
22 februarie a.c., în jurul orei 22:00, afl ân-
du-se la domiciliul său din municipiul Turda, 
unde locuia cu mama sa, ar fi  agresat-o pe 
aceasta și i-ar fi  sustras un telefon mobil, pă-
răsind ulterior locuinţa cu intenţia de a-l vin-
de. Potrivit IPJ Cluj, la scurt timp, poliţiștii 
l-au identifi cat pe tânăr la o sală de jocuri 
mecanice de pe strada Lotus, din Turda. 
Acesta avea asupra sa o sumă de bani, însă 
nu și telefonul pe care l-ar fi  vândut. Faţă de 
acesta, poliţiștii au luat măsura reţinerii pen-
tru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracţiu-
nii de tâlhărie califi cată, faptă prevăzută și 
pedepsită de Codul penal. Ulterior, la data 

de 23 februarie a.c., tânărul a fost prezentat 
magistraţilor care au dispus arestarea pre-
ventivă pentru 30 de zile.

Rupt de beat, prins la 
volan după un apel la 112
Duminică, în jurul orei 15:40, Poliţia munici-
piului Cluj-Napoca a fost sesizată prin apel 
112 cu privire la faptul că un conducător auto 
circulă haotic pe raza cartierului Mănăștur. 
Poliţiștii din cadrul Biroului Rutier au reușit 
depistarea bărbatului pe strada Bucium. 
Acesta se afl a la volanul autoturismului care 
era staţionat întrucât prezenta defecţiuni la 
roata din faţă, anterior intrând în bordura 
unui trotuar. Bărbatul în vârstă de 43 de ani, 
din Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul eti-
lotest, rezultând o concentraţie de peste 1,00 
mg/l alcool pur în aerul expirat. În continua-
re, acesta a fost condus la spital unde i-au fost 
recoltate mostre biologice de sânge. De ase-
menea, prin ordonanţă, s-a dispus luarea mă-
surii reţinerii pentru 24 ore faţă de bărbat. În 
cauză se continuă cercetările sub aspectul să-
vârșirii infracţiunii de conducerea unui vehicul 
sub infl uenţa alcoolului sau a altor substanţe, 
faptă prevăzută de Codul penal.

Pe scurt

Ore „încinse” pentru pom-
pierii clujeni, care au avut 
de furcă în ultimele trei zile 
cu pagubele produse fi e 
de incendii, fi e de vântul 
puternic care a declanşat 
codul portocaliu în Cluj.

Duminică după-masă, do-
uă autospeciale pentru stins 
incendii au fost alertate pen-
tru a stinge fl ăcările izbucnite 
într-un apartament al unui imo-
bil de locuinţe din piaţa Mihai 
Viteazul, din Cluj Napoca. La 
sosirea pompierilor, fl ăcările 
cuprinseseră maşina de spălat 
haine din bucătăria apartamen-
tului situat la etajul 1 al imo-
bilului cu trei nivele, 6 loca-
tari evacuându-se singuri din 
imobilul inundat cu fum.

Din fericire, niciuna din ce-
le 12 persoane evacuate nu a 
solicitat consultul medical. Flă-
cările au fost lichidate în câte-
va minute de către pompieri, 
evitând propagarea acestora 
mai departe de limitele în care 
au fost găsite. Din cercetările 
preliminare se pare că incen-
diul a pornit de la o defecţiu-
ne la maşina de spăla haine.

La doar câteva zeci de mi-
nute distanţă, pompierii „s-au 
mutat” pe strada Mureşului, 
unde două autospeciale au fost 
alertate ca urmare a degajării 
de fum intens dintr-un apar-
tament situat la etajul 2 al unui 
bloc cu cinci etaje. Pompierii 
au găsit o cratiţă cu mâncare 
uitată pe foc şi un bărbat ca-
re adormise în apartamentul 
inundat de fumul dens. Veci-
nii au fost cei care au dat alar-
ma, intervenţia promptă a pom-
pierilor prevenind o tragedie.

Localnicii, eroii nopţii 
la Izvoru Crişului

Ore de foc şi la Izvorul Cri-
şului, acolo unde, în noaptea 

de duminică spre luni, două 
autospeciale ale detaşamentu-
lui de Pompieri Huedin şi do-
uă ale Serviciului Voluntar pen-
tru Situaţii de Urgenţă din Iz-
vorul Crişului au intervenit 
pentru a stinge fl ăcările care 
au cuprins o anexă gospodă-
rească şi s-au extins la casa de 
locuit din apropierea acestora.

Alarma a fost dată la ora 
03:00, atunci când anexa în 
care funcţionau mai multe uti-
laje pentru prelucrarea lem-
nului a fost cuprinsă de in-
cendiu. Pompierii sosiţi de ur-
genţă la locul solicitării au gă-
sit acoperişul anexei, cu o su-
prafaţă de circa150 mp, cu-
prins în totalitate de fl ăcări, 
la fel şi o latură a casei de lo-
cuit şi o porţiune din acope-
rişul acesteia.

Circa 20 de localnici au 
sprijinit operaţiunile pentru 

stingerea incendiului, iar în-
lăturarea efectelor negative au 
durat mai bine de trei ore, re-
uşind să evite propagarea fl ă-
cărilor mai departe de limite-
le în care au fost găsite. Nu 
au fost persoane rănite ca ur-
mare a acestui eveniment, în-
să au fost înregistrate pagube 
însemnate şi deteriorarea uti-
lajelor din anexa respectivă.

13 solicitări 
la Cluj-Napoca

Timp de aproape o zi, Clu-
jul a fost sub cod portoca-
liu, fi ind semnalate intensi-
fi cări susţinute ale vântului, 
cu viteze de 80-95 km/h. În 
zona montană a judeţului, 
au fost înregistrate rafale de 
peste 110-130 km/h, potrivit 
meteorologilor.

Nouă autospeciale de 
pompieri au fost dislocate, 

în cursul dimineţii de luni, 
pentru a degaja bucăţi de ta-
blă din acoperişuri, copaci 
doborâţi de vântul puternic, 
un panou publicitar, bucăţi 
de tencuială desprinse, ele-
mente de acoperiş sau din 
zid care prezentau instabili-
tate în contextul vântului in-
tens din ultima perioadă.

Forţele de intervenţie au 
răspuns la 13 solicitări veni-
te din Cluj-Napoca (P-ţa Avram 
Iancu, Bulevardul 21 Decem-
brie 1989, străzile Primăverii, 
Heltai Gáspár, Dobrogeanu 
Gherea, Brassai Sámuel, Me-
hedinţi şi Albert Einstein), 
Turda (Calea Victoriei, străzi-
le Zorilor şi Agricultorilor) şi 
Floreşti (Intrare Crişului).

Din fericire, situaţiile înre-
gistrate au fost punctuale, fără 
a înregistra efecte grave în ur-
ma acestora, transmite ISU Cluj.

Pompierii clujeni, 
o zi și o noapte în alertă
Flăcările şi vântul puternic le-au dat mari bătăi de cap autorităţilor

Zeci de pompieri clujeni au intervenit în ultimele zile în multe locații. S-au salvat vieți, s-au prevenit situații periculoase.

– întreruperea oricărei activități în aer liber;
– adăpostirea în locuințe, imobile sau chiar 
într-un autoturism în momentele când vântul 
se manifestă cu intensitate;

– închiderea ferestrelor și a ușilor pentru a 
evita distrugerea acestora;
– parcarea autoturismelor în zone ferite, la 
distanță față de copaci sau stâlpi de electricitate.

Recomandările ISU Cluj în cazul fenomenelor meteo extreme
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Consiliul Judeţean (CJ) 
Cluj a aprobat asocierea 
cu Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă (ISU) 
„Avram Iancu” al 
Judeţului Cluj în vederea 
dezvoltării unor compo-
nente ale Sistemului de 
Management al Situaţiilor 
de Urgenţă.

Unul dintre principalele 
obiective ale acestei asocieri 
îl reprezintă operaţionaliza-
rea Dispeceratului Integrat 
care urmează să devină pe 
deplin funcţional, în cel mai 
scurt timp, la sediul ISU Cluj. 
În acest scop, Consiliul Ju-
deţean Cluj a alocat pentru 
anul 2020 suma de 250.000 
de lei (circa 52.000 de eu-
ro), fonduri necesare în ve-
derea dotării dispeceratului 

cu aparatură informatică de 
ultimă generaţie, potrivit 
unui comunicat de presă re-
mis de forul judeţean.

Principalul avantaj al Dis-
peceratului Integrat este ace-
la că reuneşte, în aceeaşi lo-
caţie, reprezentanţii princi-
palelor instituţii cu atribuţii 
în gestionarea situaţiilor de 
urgenţă, respectiv ai Inspec-
toratului pentru Situaţii de 
Urgenţă, atât pe componen-
ta de pompieri, cât şi pe cea 
de SMURD, ai Serviciului Ju-
deţean de Ambulanţă, In-
spectoratului Judeţean de Po-
liţie, Jandarmeriei, Serviciu-
lui de Telecomunicaţii Spe-
ciale şi Poliţiei Locale. În 
acest fel, se scurtează con-
siderabil timpul de reacţie la 
alertă, autorităţile reuşind să 

intervină într-un timp mult 
mai scurt.

În ultimii ani, CJ Cluj a 
alocat 7.526.090 lei pentru 
derularea misiunilor ISU Cluj, 
prin achiziţionarea de com-
bustibil, şi pentru diferite pro-
iecte precum realizarea Cen-
trului Judeţean de Conduce-
re şi Coordonare a Interven-
ţiei şi Dispeceratul Integrat, 
înfi inţarea şi funcţionarea de 
subunităţi SMURD în câteva 
comune din judeţ sau cofi na-
ţarea proiectului european 
„Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor ope-
raţionale pentru situaţii de 
urgenţă din Transilvania de 
Nord”, proiect care a adus în 
dotarea ISU Cluj zeci de au-
tospeciale şi echipamente ul-
tramoderne de intervenţie.

50.000 de euro pentru dispecerat integrat de urgenţă în Cluj
Sistemul reuneşte toate instituţiile abilitate: SMURD, Poliţie, Ambulanţă, Jandarmerie

Sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare a 
populației municipiului Cluj-Napoca va fi  mo-
dernizat și extins. Costurile totale estimative ale 
investiției sunt de 33.145.567,54 lei (inclusiv 
TVA), adică peste 6,95 milioane de euro
Actualul sistem de alarmare publică a 
populației din Cluj-Napoca are în 
componență în majoritate absolută sirene de 
generație veche, ce pot transmite doar sem-
nale acustice, fără posibilitatea particulariză-

rii mesajelor în funcție de tipul de risc pro-
dus, cu un grad de audibilitate scăzut.
Potrivit municipalității, prin efectuarea lucră-
rilor de modernizare și extindere a sistemului 
de alarmare a populației se va realiza 
înștiințarea oportună a acesteia privind pro-
ducerea unor situații de urgență/ de 
protecție civilă prin mesaje preînregistrate și 
semnale sonore, precum și a măsurile imedi-
ate de protejare.

7 mil. € pentru sirene modernizate în Cluj-Napoca

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În Cluj-Napoca, Institutul 
de Medicină Legală (IML) 
funcţionează într-o clădire 
putrezită, veche de 100 
de ani. Sub clădirea aceas-
ta, într-un beci, este locul 
unde pătrund cei vii pen-
tru a se ocupa de cei morţi.

Dumitru suferea de insufi -
cienţă renală cronică şi era 
dependent de dializă de 18 
ani, iar sistemul lui imunitar 
era la pământ. În data de 21 
februarie, a fost găsit mort în 
locuinţa unde stătea cu chi-
rie. Conform medicului legist, 
Dumitru a murit din cauza u-
nei viroze severe, dezvăluie 
deputatul USR de Cluj Ema-
nuel Ungureanu. Dumitru fu-
sese abandonat de familie, iar 
parlamentarul clujean a avut 
grijă de el în ultimii 15 ani.

„Astăzi (n.red. duminică) 
am mers să obţin documen-
tele pentru a găsi o cale să îl 
înmormântăm creştineşte. In-
stitutul de Medicină Legală 
funcţionează în Cluj într-o clă-
dire putrezită, veche de 100 
de ani. Sub clădirea aceasta, 
într-un beci, este locul unde 
pătrund cei vii pentru a se 
ocupa de cei morţi care sunt 
supuşi autopsiilor”, povesteş-
te Emanuel Ungureanu.

Deputatul clujean a cobo-
rât spre casieria unde trebuie 
plătite diferite taxe pentru au-
topsie, îmbălsămare sau taxa 
de păstrare a defunctului, 
într-un „subsol tehnic infect”, 
unde a fost întâmpinat – pe 

lângă un miros de mucegai şi 
putrefacţie – de un individ 
nervos, care „era pus pe afa-
ceri cu morţi”, mărturiseşte 
parlamentarul clujean.

Şi morţii pot deveni 
o afacere pentru cei vii!

„Am înţeles că îl cheamă 
Ionică, m-a ofertat scurt că îmi 
poate el recomanda o fi rmă 
care să se ocupe de pregătirea 
celui decedat pentru înmor-
mântare. L-am refuzat scurt, 
a început să urle că el mă la-
să baltă să mă descurc şi că el 
se deranjează duminică să ne 
rezolve nouă morţii. Mi-am 
muşcat buza şi l-am rugat să 
îmi comunice ce am de plătit 
la casieria din subsolul lugu-
bru”, dezvăluie deputatul.

Acesta susţine că indivi-
dul a plecat nervos în prosec-
tură, de unde „s-a întors alt 
om”. Afl ase de la cineva că 
„el este deputatul acela” – 
„Ungureanu, cel care fi lmea-
ză jegul din spitale”. Tonul 
lui Ionică a devenit „mieros, 

slugarnic”, iar după câteva 
scuze prefăcute i-a dat abso-
lut toate informaţiile necesa-
re pentru înhumarea lui Du-
mitru, afi rmă Ungureanu.

„Am stat aproximativ o oră 
în acest subsol mizer şi m-am 
întrebat ce fel de fi inţă este 
managerul Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Cluj, Şuşca (n.red. 
Petru Şuşca, managerul Spita-
lului Judeţean Cluj), dacă nu 
se gândeşte la coşmarul prin 
care trece un cetăţean din Cluj 
sau din altă parte atunci când 
trebuie să se ocupe de o per-
soană dragă trecută în nefi in-
ţă. Uneori simt că suntem pier-
duţi”, susţine deputatul USR 
Emanuel Ungureanu.

Petru Şuşca: „Condiţiile, 
într-adevăr, nu sunt 
cele pe care mi le doresc!”

Managerul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Cluj, Pe-
tru Şuşca, a ţinut să precizeze 
că Institutul de Medicină Lega-
lă din Cluj-Napoca funcţionea-
ză într-un spaţiu care nu apar-

ţine de Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă, ci de Universitatea 
de Medicină şi Farmacie (UMF) 
„Iuliu Haţieganu”. Astfel, legis-
laţia nu permite, atât timp cât 
proprietatea nu este în admi-
nistrarea spitalului, să inves-
tească în reparaţii capitale, sus-
ţine managerul.

„Discutăm de două lucruri: 
IML nu se afl ă în componen-
ţa spitalului, este o instituţie 
distinctă. (...) Domnul Ungu-
reanu încearcă să transpună 
problemele de la IML în cur-
tea Spitalului Judeţean. Ser-
viciul de Anatomie Patologi-
că este un serviciu în struc-
tura spitalului, dar funcţio-
nează într-un spaţiu care nu 
este în proprietatea Consiliu-
lui Judeţean şi nu se afl ă în 
administrarea spitalului. Pro-
prietar este Universitatea de 
Medicină şi Farmacie Iuliu Ha-
ţieganu din Cluj-Napoca”, a 
replicat Şuşca, într-o interven-
ţie telefonică la Libertatea.

Şuşca susţine că, până în 
prezent, a făcut cel puţin do-

uă solicitări şi urmează să ai-
bă discuţii cu reprezentanţii 
UMF Cluj-Napoca pentru a da 
undă verde unui parteneriat 
în vederea unor reparaţii ma-
sive. Acesta a precizat că, în 
2013, nu s-a făcut nicio inves-
tiţie la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă, iar în ultimii ani au 
fost investiţi 71 de milioane 
de lei în echipamente şi alte 
30 de milioane în reparaţii.

„Trebuie făcut drenul, 
acum lucrăm la curtea spita-
lului, pentru că am mai fă-
cut asemenea reparaţii curen-
te. Din păcate, igrasia şi mu-
cegaiul a ieşit prin pereţi. Clă-
dirile în care funcţionăm sunt 
foarte vechi. Funcţionăm în 
peste 33 de clădiri, constru-
ite în perioada 1896-1904. În 
prezent, acolo este necesară 
o reparaţie capitală. (...) Con-
diţiile, într-adevăr, în ceea ce 
priveşte spaţiile nu sunt ce-
le pe care mi le-aş dori. Nu 
ai cum să faci investiţii pes-
te tot şi peste noapte!”, s-a 
plâns Petru Şuşca.

DOUĂ MINUTE DE GROAZĂ ÎN SUBSOLUL UNDE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ DIN CLUJ

Cum arată locul unde viața 
se întâlnește cu moartea?
Sediul IML din Cluj-Napoca provoacă fiori pe șira spinării celor care vor să-și înmormânteze persoanele dragi

Mucegai, mizerie și aer îmbâcsit: condițiile din subsolul Spitalului Județean de Urgență Cluj

EMANUEL 
UNGUREANU | 
deputat USR de Cluj

 „Când cineva drag îți 
moare, pe aici te duci 
la casierie, într-un 
subsol mizer și 
macabru. Este zona 
de prosectură, unde 
lumea se ocupă 
de cadavre, ceva 
magazie, iar 
în dreapta este 
cabinetul de 
consultație, cică. 
Locul unde ți se iau 
banii pentru a putea 
lua persoana 
decedată. Este inutil 
să vă spun ce 
mucegai este aici, 
ce mizerie, ce aer, 
de fapt este un subsol. 
Dincolo este anatomia 
patologică, acolo unde 
22 de fi ințe umane se 
chinuie de zeci de ani 
să supraviețuiască și să 
se ocupe și de cei vii, 
nu doar de cei morți“
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Alegeri la UBB
Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca es-
te în febra alegerilor, pentru că în 3 mar-
tie, cei în jur de o mie cinci sute de electori 
își vor alege noul rector, după expirarea 
celor două mandate ale lui Ioan Aurel Pop. 
Ar fi  cel de-al cincilea nume de rector în ul-
timii treizeci de ani, după Ionel Haiduc, 
Andrei Marga, de două ori, și Nicolae Bocșan (intercalat). Nu ui-
tăm, UBB este o universitate reprezentativă pentru Cluj-Napoca și 
pentru România (evident, fără a fi  singura). Este încă și cea mai 
mare universitate din oraș și din ţară și, bag seamă, din sud-estul 
Europei (cel puţin). UBB este, de câţiva ani, și locul meu loc de 
muncă principal, unde însă activez ca și cadru didactic, în diferite 
forme, de vreo cincisprezece ani. Evident că o să votez și eu, așa 
cum este fi resc, alegând dintre cei doi candidaţi înscriși pentru a-
ceastă responsabilă funcţie. Cei doi candidaţi, afl aţi în campanie, 
sunt deja cunoscuţi, în persoana profesorului Ioan Chirilă, de pro-
fesie teolog, venind din partea Facultăţii de Teologie Ordodoxă, 
respectiv a profesorului Daniel David, de profesie psiholog, și re-
prezentând Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei. Cei 
doi, fi ecare cu meritele sale, și-au făcut cunoscute programele și 
intenţiile, în diferite forme, de la expunerea proiectului manageri-
al pe site, trecând prin apariţii în media și până la vizite la facul-
tăţi, pentru întâlniri cu electorii. Candidaţii au fost și la facultatea 
noastră (FSPAC) și am participat la ambele întâlniri, fapt ce mi-a și 
inspirat gândurile de faţă.
Vreau să adaug că eu nu sunt chiar deloc universitarul tipic, 
adică acela care începe ca asistent și sfârșește ca profesor, fă-
când același lucru toată viaţa. Nu că ar fi  ceva rău în asta, dar 
la mine nu s-a întâmplat așa. Eu am urmat întâi o facultate 
tehnică și am rămas în această horă (inclusiv efectuarea stagiu-
lui) până la Revoluţia din 1989. Înainte de asta chiar, m-am în-
scris și am urmat o facultate umanistă din actuala UBB (pe vre-
mea când nu aveai voie să faci facultăţile cum vrei tu) și, înce-
pând cu anul 1990, m-am apucat de jurnalism atunci când a 
devenit liber. După vreo treisprezece ani de presă (grei și foarte 
intenși), mi-am asumat o experienţă antreprenorială care a du-
rat 7-8 ani, până când efectele crizei fi nanciare din 2008 m-au 
obligat să închid fi rma. A fost o perioadă prolifi că pentru mine, 
nu numai și nu neapărat fi nanciar, cât al învăţămintelor trase 
(despre antreprenoriat, economie reală, piaţă de capital, crize 
economice etc.,) despre viaţă în general. Chiar și despre jurna-
lism, pe care l-am înţeles mult mai bine odată ieșit din interio-
rul sistemului. S-a întâmplat, totodată, aproape de la începutul 
aventurii mele antreprenoriale, să am norocul unui context și 
al unor oameni potriviţi care m-au acceptat/chemat, ca practi-
cian al jurnalismului, să predau un curs de jurnalism de investi-
gaţie la Jurnalism (FSPAC din UBB) și așa a început „cariera” 
mea universitară. Am funcţionat mai mulţi ani cu trei slujbe 
(cea de profesor nefi ind cea principală), n-am „păţit” nimic, iar 
în timpul liber mai și scriam câte un articol de opinie. Se pare 
că m-a prins „munca la catedră”, s-a transformat încet în pasiu-
ne (iar câteodată, cred, chiar în misiune) și m-am dedicat cu 
totul, păstrând însă o „supapă”/un debușeu pentru scris și jur-
nalism aplicat. A fost un amestec „straniu” de activităţi și inci-
denţe, pe care doar tranziţia îl poate face mai bine înţeles. Însă 
eu fi ind foarte legat de jurnalism, asumându-l și profesându-l 
mereu în diferite forme, atunci când cineva mă întreabă repe-
de ce mă simt (jurnalist sau profesor) am mici probleme de 
identifi care, răspunsul cel mai corect și acceptabil fi ind și/și. 
Ceea ce-mi conferă și o anumită distanţă în raport cu toate câ-
te se întâmplă într-o universitate.
Vreau să spun că n-o să fac eu vreo recomandare cuiva pe cine 
să voteze și n-am să spun nici eu cu cine voi vota, electorii au 
avut la dispoziţie atât programele, cât și candidaţii să se hotă-
rască. Voi spune, cu îngăduinţa tuturor, fără a intra în detalii, 
ce aștept eu, din poziţia de angajat/cadru didactic și jurnalist 
de opinie, ca viziune, de la noua conducere a UBB, fără a fi  lu-
at nici măcar ca vagă aluzie la programele candidaţilor.
1. La forţa pe care o invocă şi o are, UBB trebuie să fi e un 
„jucător”principal pe piaţa ideilor, să dea tonul, să fi e un ja-
lon de neocolit în toate domeniile sale de competenţă, de la 
știinţele educaţiei, trecând prin cele umaniste și ajungând la 
cele tehnice. Autoritatea culturală/intelectuală/știinţifi că a UBB 
(dacă există) trebuie să iasă din sala de curs, din conferinţe te-
matice și lucrările știinţifi ce, și să ajungă/coboare în societate 
pentru a deveni norme, standarde, repere. Profesionale, știinţi-
fi ce și morale. Și nu doar local sau naţional. Câteodată, UBB, 
în toată mărimea și splendoarea ei, și-a părut sieși sufi cientă.
2. UBB poate şi trebuie să fi e un pol de putere şi de infl uenţă 
(printre cele mai mari), inclusiv politică, la nivel naţional. E 
un „colos” uman și intelectual care nu-și folosește forţa pe care 
o are. Iar această putere trebuie să se facă simţită imperativ 
(fi e în acord, fi e în dezacord) în toate lucrurile importante din 
această ţară: întocmirea de strategii și planuri de dezvoltare, 
elaborarea de legilor importante, realizarea de expertize și 
prognoze etc. De pildă, e aproape obligatoriu ca UBB (să încer-
ce) să impună o calitate mai mare a educaţiei din România, în 
amonte. Prea multă discreţie, prea puţin altruism instituţional.
3. Rezultatele eforturilor punctuale şi ale gândirii din labora-
toarele conceptuale ale universităţii trebuie să ajungă în soci-
etate, sub toate formele, de la consultanţă și expertiză, până 
la proiecte și colaborări, având destinatari instituţii guverna-
mentale/neguvernamentale sau instituţii private lucrative. 
Câteodată, traseele par complet paralele când ar trebui să fi e 
convergente. De la informatică, fi zică, economie etc. și până la 
comunicare și jurnalism.
Dacă e prea mult sau prea puţin, candidaţii vor fi  știind mai bine.

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

Preşedintele Klaus Iohannis 
afi rmă că acţiunea PSD de 
a contesta la Curte numirea 
lui Orban reprezintă 
„o sfi dare fără precedent” 
la adresa românilor.

„Nu voi comenta decizia 
CCR, aşa cum ştiţi că nu am co-
mentat nici cu alte ocazii şi voi 
aştepta motivarea. Însă, ceea ce 
face PSD este o sfi dare fără pre-
cedent, cu atât mai mult cu cât 
în aceste zile România are ne-
voie de acţiune politică respon-
sabilă şi nu de politicieni care 
să o aducă mai adânc în criză 
şi instabilitate”, a declarat Kla-
us Iohannis.

Întrebat ce şanse mai au ale-
gerile anticipate, liderul de la 
Palatul Cotroceni a spus că aces-
tea „tocmai au scăzut sub 50%”. 
Klaus Iohannis trebuie să de-

semneze un nou candidat pen-
tru funcţia de premier. De pre-
cizat că decizia CCR nu îi inter-
zice preşedintelui Iohannis să îl 
nominalizeze tot pe Ludovic Or-
ban ca premier, ci îi impune să 
nominalizeze un premier care 
poate strânge o majoritate gu-
vernamentală în Parlament.

În urma deciziei CCR, Klaus 
Iohannis ar avea trei variante 
de premier: Nicolae Ciucă (mi-
nistrul Apărării Naţionale), Bog-
dan Aurescu (ministrul Aface-
rilor Externe) şi vicepremierul 
Raluca Turcan. Primele două 
nume ar putea strânge o majo-
ritate parlamentară, fi ind accep-
tate şi de PSD, susţin surse po-
litice, potrivit Adevărul. De ase-
menea, Raluca Turcan ar fi  o 
variantă şi pentru a forţa alege-
rile anticipate.

Iohannis: „Şansele pentru 
anticipate scad sub 50%!”

Liderul Partidului 
Mişcarea Populară 
(PMP), Eugen Tomac, 
a declarat, luni, că Traian 
Băsescu ar fi  o propunere 
bună de premier.

Eugen Tomac, susţine că 
Traian Băsescu are sufi cientă 
experienţă pentru a putea fi  
desemnat premier, fi ind capa-
bil să treacă ţara de acest mo-
ment de criză politică. Lide-
rul PMP spune despre Curtea 
Constituţională că „este poli-
tizată”, în contextul în care in-
stituţia a decis, luni, că desem-
narea lui Ludovic Orban pen-
tru a doua oară în funcţia de 
premier e neconstituţională.

„Traian Băsescu oricând 
poate fi o propunere pentru 
funcţia de prim-ministru al 
României şi are suficientă 

experienţă pentru a trece ţa-
ra printr-un moment de cri-
ză”, a spus Tomac, care con-
sideră că preşedintele Ro-
mâniei trebuie să convoace 
partidele la noi consultări 
şi să termine „aventura” pri-
vind anticipatele.

„Asistăm la un moment pe 
care puţină lume îl estima că 
se poate întâmpla. Preşedin-
tele are obligaţia de îndată să 
convoace partidele la noi con-
sultări. Cred că ţara trebuie 
să aibă în timpul cel mai scurt 
un guvern capabil să gestio-
neze treburile publice într-un 
moment de tranziţie”, a mai 
spus Eugen Tomac. 

Traian Băsescu a fost 
președintele României preț 
de două mandate, între 2004 
și 2014.

PMP îl vrea premier 
pe Traian Băsescu

Curtea Constituţională a 
României (CCR) a stabi-
lit, luni, cu o majoritate 
de 7 la 2, că există con-
flict juridic între preşe-
dinte şi Parlament pri-
vind desemnarea lideru-
lui PNL, Ludovic Orban, 
în funcţia de premier.

CCR a dezbătut sesizarea 
referitoare la un confl ict ju-
ridic de natură constituţio-
nală între preşedinte şi Par-
lament privind desemnarea 
lui Orban în funcţia de pre-
mier. Acum, preşedintele Kla-
us Iohannis trebuie să facă 
o nouă nominalizare pentru 
funcţia de premier.

Potrivit documentului sem-
nat de preşedinţii celor două 
Camere ale Parlamentului, 
confl ictul constă în „exercita-
rea în mod discreţionar a atri-
buţiilor preşedintelui, astfel 
cum acestea sunt reglemen-
tate de Constituţie, de desem-
nare, în data de 6 februarie, 
a candidatului Ludovic Orban 
la funcţia de prim-ministru”.

În sesizare se arată că de-
semnarea lui Orban la func-
ţia de prim-ministru a fost fă-
cută „cu încălcarea, în mod 
direct sau indirect principiilor 
sau dispoziţiilor constituţio-
nale”. De asemenea, desem-
narea de către preşedintele 
Klaus Iohannis a liderului PNL 
în funcţia de premier, pentru 
a doua oară, „este neloială”, 
a declarat deputatul Florin Ior-
dache, la Curtea Constituţio-
nală a României.

Orban: „Decizia CCR 
nu produce efecte!”

Premierul interimar a de-
clarat că decizia CCR nu pro-
duce efecte până la publi-

carea sa în Monitorul Ofici-
al. „Comentez după derula-
rea procedurii care este în 
curs. Până la publicarea în 
Monitorul  Oficial, această 
decizie nu produce efecte. 
Vom lua decizii când vom 
vedea toate detaliile legate 
de această hotărâre a Cur-
ţii”, a declarat Orban, la Pa-
latul Parlamentului.

„Nu există nicio preve-
dere constituţională care îl 
împiedică pe preşedintele 
României să nominalizeze 
un candidat de premier cum 

sunt eu. De o bună bucată 
de vreme, aproape orice 
conflict juridic de natură 
constituţională sau orice se-
sizare a CCR a fost tratată 
de CCR de pe poziţii parti-
zane, dându-se satisfacţie 
PSD, fie grupurilor parla-
mentare ale PSD care au fă-
cut sesizări, fie preşedinţi-
lor celor două Camere care 
au invocat conflicte juridi-
ce de natură constituţiona-
lă atât pe vremea în care 
Dragnea era preşedintele 
Camerei Deputaţilor, cât şi 

astăzi (n.red. luni)”, a mai 
spus liderul PNL.

De cealaltă parte, preşedin-
tele interimar al PSD, Marcel 
Ciolacu, a opinat că decizia 
Curţii Constituţionale demon-
strează că „democraţia func-
ţionează încă în România”. 
„Mă bucură că democraţia 
funcţionează încă în Româ-
nia”, a spus Ciolacu, la Pala-
tul Parlamentului, răspunzând 
simplu cu „nu” la întrebarea 
dacă PSD ia în calcul să strân-
gă o majoritate parlamentară 
şi să intre la guvernare.

LOVITURĂ DE PROPORȚII PENTRU LIBERALI

Votul pentru Guvernul Orban II,
„anulat” de Curtea Constituțională
CCR: Desemnarea lui Ludovic Orban nu este constituţională

Ludovic Orban: „Nu putem să nu constatăm un partizanat evident în favoarea PSD, 
care a fost manifestat sistemic de ani buni în deciziile CCR”

Referitor la decizia privind confl ictul juridic de 
natură constituţională dintre Președinte și 
Parlament, europarlamentarul PNL Daniel 
Buda a precizat, într-o postare pe Facebook, 
că „CCR a devenit a treia cameră legiuitoare, 
ceea ce este inadmisibil”. Eurodeputatul clu-
jean susţine că decizia adaugă, în mod ne-
permis, „peste litera și spiritul Constituţiei”.
„Este pentru prima dată în istoria României 
când atribuţiile constituţionale ale președintelui 
sunt atât de grav încălcate de către cei care ar 
trebui să fi e garanţi ai mecanismelor și ai statu-
lui de drept. Niciun articol, literă sau virgulă nu 
poate interzice președintelui României să își 
exercite atribuţiile constituţionale. Este inadmisi-

bil ca într-un stat din Uniunea Europeană, o in-
stituţie a ţării să interfereze cu voinţa poporului 
român”, a punctat Buda.
„Decizia CCR nu face altceva decât să amâne asi-
gurarea unei stabilităţi care să înlăture derapaje-
le guvernării PSD în domenii precum absorbţia 
fondurilor europene, infrastructura, educaţia, să-
nătatea, mediul, care au fost abandonate de 
Guvernarea socialistă. Vădește fi e rea-voinţă, fi e 
prostie și lipsă de profesionalism, ceea ce l-ar fa-
ce repetent în materie Constituţională chiar și pe 
un student din anul 1. Domnilor judecători, coa-
gularea unei majorităţi se poate verifi ca doar cu 
ocazia votului, așa spune abecedarul democraţi-
ei”, a mai precizat europarlamentarul.

Daniel Buda: „CCR și-a depășit în mod clar atribuțiile!”
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Agenţia Naţională 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) va 
scoate la licitaţie, în 2020, 
lucrări de înregistrare sis-
tematică a imobilelor în 
peste 500 de unităţi admi-
nistrativ-teritoriale (UAT).

Pentru primele 246 de co-
mune, procedurile de atri-
buire vor fi iniţiate în luna 
aprilie. Printre acestea se 
numără 16 UAT-uri din ju-
deţul Cluj. Finanţarea este 
asigurată din fonduri euro-
pene nerambursabile, prin 
Programul Operaţional Re-
gional 2014 – 2020 (POR).

Comunele din judeţul 
Cluj pentru care vor fi scoa-
se la licitaţie lucrările de 
înregistrare sistematică a 
imobilelor, în luna aprilie 
a acestui an, sunt: Călăraşi, 
Câţcău, Chiuieşti, Ciurila, 
Cuzdrioara, Feleacu, Gâr-
bău, Iara, Luna, Mărgău, 
Mihai Viteazu, Petreştii de 
Jos, Ploscoş, Poieni, Săn-
duleşti şi Săvădisla, iar su-
prafaţa vizată este de 
130.757 de hectare.

Proiectul major „Creşte-
rea gradului de acoperire 
şi incluziune a sistemului 
de înregistrare a proprietă-
ţilor în zonele rurale din 
România” are o valoare de 
aproximativ 313 de milioa-

ne de euro şi vizează rea-
lizarea lucrărilor de înre-
gistrare sistematică a imo-
bilelor pentru o suprafaţă 
de aproape 5,8 de milioa-
ne de hectare din 660 de 
UAT-uri situate în zone ru-
rale ale României.

În anul 2019, ANCPI a 
lansat patru proceduri de li-
citaţie pentru achiziţionarea 
serviciilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor din 
aproximativ 400 de UAT-uri 
din cele 660 de comune din 
40 de judeţe, care vor fi ca-
dastrate integral din fonduri 
externe nerambursabile.

În prezent, 149 de comune 
sunt contractate sau în proce-
dură de licitaţie, dintre care 89 
au deja contracte semnate şi 
lucrările sunt în derulare, iar 

60 sunt în curs de evaluare.
De asemenea, anul tre-

cut, în judeţul Cluj au fost 
eliberate, gratuit pentru ce-
tăţeni, prin Programul na-
ţional de cadastru şi carte 
funciară 2015-2023 (PNCCF), 
peste 42.000 de cărţi fun-
ciare. Lucrările de cadastru 
general au fost finanţate din 
veniturile proprii ale ANCPI, 
prin Oficiul de Cadastru şi 
Publ ic i tate  Imobi l iară 
(OCPI) Cluj.

În prezent, din totalul de 
81 de UAT-uri din judeţul 
Cluj, trei sunt cadastrate în 
proporţie de sută la sută, iar 
în alte 37 se desfăşoară lu-
crări de înregistrare siste-
matică a imobilelor, atât la 
nivel de UAT, cât şi pe sec-
toare cadastrale.

16 comune din Cluj vor fi cadastrate 
gratuit, din bani europeni

Consiliul Judeţean (CJ) 
Cluj a demarat lucrările 
de întreţinere pe drumul 
judeţean 107R Filea de 
Jos – Filea de Sus – Săcel.

Lucrările de întreţinere vi-
zează un sector în lungime de 
7,3 kilometri, cuprins între 
poziţiile kilometrice 21+350 
şi 28+650, potrivit unui co-
municat de presă remis de fo-
rul judeţean. În ceea ce pri-
veşte sectorul cuprins între 
kilometrul 26+900 şi kilome-
trul 28+650, lucrările de în-
treţinere vor fi  fi nalizate cu 
aşternerea de covor asfaltic.

„În prealabil, pe acest sector 
vor fi  executate lucrări de repro-
fi lare a drumului cu şi fără ada-
os de piatră şi aşternere de strat 
de balast stabilizat. În această 
fază, a fost deja aşternut stratul 
de balast pe o lungime de 600 
de metri, pe un sens de circula-
ţie”, mai transmit reprezentanţii 
CJ Cluj, prin vocea preşedinte-
lui Alin Tişe, care „se bucură să 

le dea clujenilor vestea bună le-
gată de faptul că a demarat lu-
crările la drumurile judeţene”.

Sectorul de drum Filea de 
Jos – Filea de Sus – Săcel asi-
gură o legătură directă între 
drumul judeţean 107L, care 
tranzitează zona lacurilor de 
pescuit de la Ciurila şi, mai de-
parte, către Rezervaţia Natura-
lă Cheile Turzii, respectiv dru-
mul judeţean 107M, care asi-
gură accesul spre zonele mon-
tane Valea Ierii şi Staţiunea Bă-
işoara – Pârtia de schi Buscat.

Lucrările de întreţinere pe 
DJ 107R mai prevăd, totodată, 
operaţiuni de completare a 
acostamentelor, curăţarea şan-
ţurilor şi a rigolelor precum şi 
desfundarea podeţelor pe toa-
tă lungimea sectorului de drum. 
Vă reamintim că, în urmă cu 
mai puţin de doi ani, în data 
de 8 noiembrie 2018, Consiliul 
Judeţean Cluj anunţa drept fi -
nalizate lucrările la DJ 107R 
Filea de Jos – Filea de Sus.

La doi ani de la finalizare, 
lucrări de întreţinere 
pe drumul județean 107R

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria municipiului 
Cluj-Napoca pune la bătaie 
peste un milion de euro 
pentru consolidarea monu-
mentului istoric.

Contractul pentru lucrările 
de reabilitare şi consolidare a 
imobilului din Piaţa Unirii, nu-
mărul 2, a fost scos la licitaţie 
în Sistemul Electronic de Achi-
ziţii Publice (SEAP). Investiţia 
este estimată la 5.587.847 lei 
(aproximativ 1.165.000 euro), 
fonduri bugetare, criteriul de 
atribuire a contractului fi ind pre-
ţul cel mai mic. Termenul limi-
tă de depunere a ofertelor este 
data de 26 martie 2020.

În prezent, în respectiva clă-
dire funcţionează mai multe 
servicii ale Primăriei munici-
piului Cluj-Napoca, Direcţia Ju-
deţeană pentru Cultură şi Pa-
trimoniu Cluj, dar şi alte spa-
ţii comerciale în proprietate pri-
vată. De asemenea, imobilul 
este monument istoric.

Potrivit caietului de sar-
cini, prin proiect se propu-
ne consolidarea, reabilita-

rea spaţiilor care sunt în pro-
prietatea municipiului 
Cluj-Napoca, ceea ce presu-
pune o serie de intervenţii 
din punct de vedere struc-
tural, arhitectural şi al in-
stalaţiilor, respectiv conser-
varea şi restaurarea tuturor 
componentelor artistice şi 
arhitecturale valoroase.

De asemenea, se va reali-
za înlocuirea completă a in-
stalaţiilor existente, apă şi ca-
nalizare, instalaţii electrice, 
termice şi ventilare şi realiza-
rea hidroizolaţiilor şi izolaţii-
lor termice/ fonice la nivelul 
planşeelor intermediare şi prin 
tâmplării noi. Proiectul de in-
vestiţie include şi amenajarea 

curţilor interioare şi a spaţii-
lor exterioare adiacente.

Potrivit municipalităţii, prin 
proiect se propune revenirea la 
o confi guraţie spaţială cât mai 
apropiată de cea iniţială, luând în 
considerare o reorganizare pe zo-
ne funcţionale conform necesită-
ţilor şi caracterul diferitelor ser-
vicii ale Primăriei Cluj-Napoca.

5,5 mil. lei pentru reabilitarea 
unei clădiri a Primăriei
Clădirea care găzduieşte Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
şi Patrimoniu va fi reabilitată pe banii de la bugetul local

Prin proiectul de modernizare se propune consolidarea și reabilitarea 
spațiilor care sunt în proprietatea municipiului Cluj-Napoca

Clădirea monument istoric 
unde își desfășoară activita-
tea Direcţia Naţională 
Anticorupţie (DNA) Cluj ar fi  
trebuit să intre în renovare. 
Primăria municipiului 
Cluj-Napoca urma să plăteas-
că 3 milioane de lei (peste 
636.000 euro) pentru lucrări 
de reabilitare și reparaţii la 
sediul DNA, situat pe Calea 
Dorobanţilor nr. 1. Cu toate 
acestea, potrivit municipalită-
ţii, licitaţia a fost anulată au-
tomat în 29 ianuarie 2020, 
pe motiv că la data limită de 
depunere a ofertelor nu au 
existat ofertanţi înscriși.

Licitația pentru 
renovarea sediului 
DNA Cluj, anulată
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Un copil născut în judeţul 
Cluj este de aşteptat 
să atingă 65% din produc-
tivitatea pe care 
ar fi  putut-o avea 
în condiţiile unei sănătăţi 
şi educaţii depline.

În medie, un copil născut 
în România, în 2017, va atin-
ge la 18 ani doar 60% din po-
tenţialul său de productivita-
te, în condiţiile actuale ale sis-
temelor de educaţie şi de să-
nătate, potrivit unei analize a 
Băncii Mondiale.

Este cel mai mic scor din 
UE al Indexului Capitalului 
Uman (HCI – Human capital 
Index), calculat de Banca Mon-
dială, începând cu 2018, pe ba-
za mai multor factori, precum: 
rata mortalităţii, media anilor 
pe care copiii îi petrec în siste-
mul de educaţie, rezultatele la 
testările internaţionale etc.

Există diferenţe mari în 
funcţie de mediu (rural sau 
urban), dar şi între judeţe şi 
regiuni, toate fi ind în puter-
nică legătură cu gradul de să-
răcie al zonelor respective, 
mai arată analiza.

De exemplu, în zona Bu-
cureşti – Ilfov, capitalul uman 
este la nivelul celui înregis-
trat de Grecia şi Bulgaria, în 
timp în ce judeţele mai săra-
ce nivelul este similar celui 
din Togo şi Tunisia.

De asemenea, un copil năs-
cut în judeţul Cluj este de aş-
teptat să atingă 65% din pro-
ductivitatea pe care ar fi  pu-
tut-o avea în condiţiile unei 
sănătăţi şi educaţii depline.

Cei din Bucureşti – Ilfov 
ajung, în medie, la 68% din 
potenţialul lor, cu aproxima-
tiv 20 de puncte procentuale 
peste potenţialul ce va fi  atins 
de un copil din Giurgiu.

Combinând doar factorii re-
prezentând media anilor de 
şcoală şi rezultatele de la tes-
tări, un copil născut în 2017 

poate atinge la 18 ani 66% din 
potenţialul său, ceea ce dove-
deşte că educaţia are principa-
la contribuţie la contraperfor-
manţa înregistrată de România.

Educaţia, principala 
problemă

Copiii atât din Cluj cât şi 
din întreaga ţară nu îşi vor 
atinge potenţialul maxim din 
cauza unui sistem educaţio-
nal defectuos. Fostul ministru 
al Educaţiei, clujeanul Mircea 
Miclea, a declarat că educa-
ţia se adaptează prea lent ce-
rinţelor viitorului.

„Ce competenţe trebuie 
formate azi în şcoală pentru 
ca un sistem stabil – şi lent 
– al educaţiei să se adapteze 
la o lume cu viitoruri multi-
ple şi volatile? Educaţia nu 
este o anexă a economiei; ea 
nu trebuie judecată doar în 
funcţie de calitatea şi de efi -
cienţa cu care formează for-
ţa de muncă pentru econo-
mia viitorului. Educaţia tre-
buie să contribuie major la 
construirea identităţii (indi-
viduale sau de grup), la dez-
voltarea plenară a personali-
tăţii umane. Identitatea este 
cel puţin la fel de importan-
tă ca şi angajabilitatea. Aşa-
dar, problema de bază pe ca-
re ne-o punem este aceasta: 
ce competenţe trebuie forma-
te azi în educaţie pentru ca 
să ne fi e bine în economia de 
mâine? Un om autodiscipli-

nat, autonom, cu un mindset 
antreprenorial şi cu gândire 
de designer poate face faţă 
cu succes unei lumi cu viito-
ruri multiple şi volatile. Pen-
tru că acestea sunt compe-
tenţe capabile să îl facă să 
genereze ad-hoc competen-
ţele adecvate, adică sunt me-
ta-competenţe. Iar şcoala le 
poate considera ca obiective 
cheie, pe care sa le realizeze 
acum. Chiar acum”, a expli-
cat Mircea Miclea.

Şcoala nu şi-a atins 
scopul pentru 17% dintre 
elevii de clasa a VIII-a

Peste 18.000 de elevi buni 
la Matematică în clasa a IV-a, 
în 2015, au intrat în „declin” 
în gimnaziu şi au luat sub 5 
la Evaluarea Naţională de la 
fi nalul clasei a VIII-a, în 2019.

Declin fără precedent pen-
tru 18.731 de elevi care în cla-
sa a IV-a, la Evaluarea Naţio-
nală formativă din anul 2015, 
aveau rezultate bune şi reu-
şeau să dea răspunsuri corec-
te la peste 50% dintre proble-
mele din test (n.r. echivalen-
tul unei medii peste 5). Aceş-
tia nu au reuşit să ia o medie 
peste 5, patru ani mai târziu, 
la Evaluarea Naţional de la 
clasa a VIII-a din 2019, potri-
vit Raportului privind Rezul-
tatele Evaluării Naţionale de 
la clasa a VI-a pentru Mate-
matică şi Ştiinţe, publicat de 
Centrul Naţional de Evaluare 
şi Examinare din subordinea 
Ministerului Educaţiei.

Degradarea rezultatelor 
şcolare pentru un număr atât 
de mare de elevi (peste 17% 
din totalul elevilor pentru ca-
re există date atât de la clasa 
a IV-a, cât şi de la clasa a VI-
II-a, în baza de date a CNEE) 
arată o problemă foarte mare 
la nivelul sistemului de învă-
ţământ preuniversitar, în spe-
cial la Gimnaziu.

Copiii din Cluj 
nu își ating 
potențialul maxim
Școala și educația sunt principalii factori care îi trag în jos

Numărul mare de cazuri 
de gripă continuă 
să închidă şcolile şi grădi-
niţele din ţară, astfel 
că, luni, 2.167 de elevi 
au fost nevoiţi să stea 
acasă din cauza 
suspendării cursurilor.

Astfel, cele 7 unităţi de 
învăţământ din judeţul Cluj 
care şi-au suspendat cursu-
rile parţial ieri sunt: Cole-
giul Naţional „George 
Coşbuc” Cluj-Napoca, Lice-
ul Teoretic „Gheorghe Şin-
cai” Cluj-Napoca, Liceul Te-
oretic „Avram Iancu” 
Cluj-Napoca, Şcoala Gimna-
zială „Ioan Bob” Cluj-Napo-
ca, Liceul „Elf” Cluj-Napo-
ca, Şcoala Gimnazială „Con-
stantin Brâncoveanu” din 
Baciu şi Grădiniţa cu pro-

gram prelungit „Licurici” 
Cluj-Napoca.

Potrivit  Ministerului 
Educaţiei, 2.167 de elevi 
au fost afectaţi (au stat  
acasă), luni din cauza sus-
pendării cursurilor din a-
ceste unităţi de învăţământ.

Cursurile se pot suspenda 
în clasele în care timp de trei 
zile consecutiv sunt trei cazuri 
de copii cu viroze sau gripă, 
dar şi la nivelul şcolilor dacă 
timp de trei zile consecutiv ra-
ta de absenteism din această 
cauză este de peste 20%.

7 școli închise parțial din cauza 
epidemiei de gripă la Cluj

MIRCEA MICLEA | 
fost ministru al Educației

 „Un om 
autodisciplinat, 
autonom, 
cu un mindset 
antreprenorial şi cu 
gândire de designer 
poate face faţă 
cu succes unei lumi 
cu viitoruri multiple 
şi volatile.“
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Ameninţarea coronavirusu-
lui se apropie din 
ce în ce mai tare de Cluj. 
Autorităţile clujene sunt 
pregătite pentru intervenţie 
la Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu” Cluj 
în cazul călătorilor simpto-
matici cu coronavirus.

Astfel, dacă vor exista per-
soane care prezintă simptome 
specifi ce, acestea vor fi  trans-
portate cu autospeciale speci-
alizate, sub supraveghere avi-
zată, respectându-se condiţii-
le de siguranţă pentru menţi-
nerea sănătăţii publice.

În această săptămână se pre-
conizează că vor ajunge peste 
2.200 de persoane din Italia pe 
aeropotul din Cluj-Napoca.

Triajul pasagerilor

Reprezentanţii DSP anunţă 
că din data de 24 februarie 2020, 
persoanele revenite în ţară de 
mai puţin de 14 zile după o că-
lătorie în nordul Italiei, cu pre-
cădere regiunile Lombardia şi 
Veneto, trebuie să rămână aca-
să pentru autoizolare până la 
14 zile şi să evite orice contact 
cu alte persoane.

„La fi ecare cursă este pre-
zent personal medical plus me-
dic de la Direcţia de Sănătate 
Publică, care fac triajul şi in-
formează asupra simptomelor. 
Se face termometrizare, se stă 
de vorbă cu fi ecare pasager, se 
întreabă dacă au avut contact, 
dacă prezintă simptome. Aşa 
se procedează în toată lumea 
civilizată. Sunt chestionaţi oa-
menii, li se iau datele de iden-
tifi care, datele de contact şi se 
monitorizează pe o perioadă 
de două săptămâni starea lor 
de sănătate. În cazul în care 
apar simptome se suna la 112 
şi se anunţă şi sunt transpor-
taţi la Spitalul de Boli Infecţi-
oase”, a explicat Mihai Moi-
sescu, directorul DSP Cluj, pen-
tru Monitorul de Cluj.

Spitalul de Boli 
Infecţioase, pregătit

De asemenea, conform Pre-
fecturii Cluj, Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase Cluj-Napoca 
este pregătit pentru preluarea 
pacienţilor a căror simptoma-
tologie ridică suspiciunea de 
infectare cu noul Coronavirus 
(COVID-19).

„Instituţia Prefectului – Ju-
deţul Cluj, Direcţia de Sănătate 
Publică, Inspectoratul pentru Si-
tuaţii de Urgenţă, împreună cu 
autorităţile locale şi judeţene au 
identifi cat două noi spaţii de ca-
rantinare suplimentare, afl ate la 
acest moment în curs de ame-
najare, care să asigure izolarea 
pentru 14 zile a persoanelor 
simptomatice, dacă astfel de si-
tuaţii vor exista. Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase Cluj-Napo-
ca, cât şi Direcţia de Sănătate 
Publică sunt pregătite să supli-
menteze personalul, dacă situ-
aţia o impune”, se arată într-un 
comunicat al Prefecturii Cluj.

„Întotdeauna am fost pregă-
tiţi. Noi ne conformăm metodo-
logiei pe care am primit-o de la 
DSP şi indicaţiile pe care le-am 
primit. Dacă pacientul se pre-

zintă, noi trebuie să efectuăm 
triajul corespunzător metodolo-
giei, să îl izolăm dacă este sus-
pect şi ulterior să vedem ce se 

întâmplă prin evaluare paracli-
nică”, a spus Irina Filipescu, 
purtătorul de cuvânt al Spitalu-
lui de Boli Infecţioase Cluj.

Peste 2.000 de pasageri din Italia 
sunt așteptați să ajungă la Cluj
Ce măsuri se iau pentru a reduce riscul de răspândire a coronavirusului?

Pe aeroportul din Cluj-Napoca vor ajunge în această săptămână aproximativ 2.200 de persoane

În situaţia în care deplasarea în România s-a efectuat cu alte mij-
loace de transport decât cursele aeriene, persoanele în cauză au 
obligaţia să descarce de pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a 
Judeţului Cluj chestionarul în vederea completării cu datele perso-
nale și de contact (datele vor fi  utilizate în condiţiile respectării le-
gii confi denţialităţii datelor cu caracter personal). Chestionarul 
completat va fi  trimis în regim de urgenţă la adresele de e-mail: 
director@dspcluj.ro și epidemiologie@dspcluj.ro.
Cu toate că pe site-ul DSP este specifi cat că cei care ajung în 
ţară cu alte mijloace de transport decât avionul sunt obligaţi 
să completeze formularul, nu există informaţii cu privire la 
repercusiunile care există în cazul în care nu o fac.
„Eu am trimis acest comunicat tocmai ca să lărgesc baza de da-
te. Pe cei de pe aeroport îi triem, dar sosesc alţii cu autobuze și 
mașini mici. Noi încercăm să îi identifi căm și să avem o imagine 
de ansamblu. Dacă dumneavoastră ca cetăţean al acestei ţări 
nu aveţi conștiinţă civică să ne anunţaţi că aţi venit, veţi suporta 
rigorile legii”, a declarat Mihai Moisescu, directorul DSP Cluj.

Pasagerii care nu au venit cu avionul 
completează un chestionar

Măsuri speciale la aeroportul 
din Cluj-Napoca pentru 
pasagerii sosiţi din Italia
La Aeroportul 
Internaţional „Avram 
Iancu” Cluj se implemen-
tează noi măsuri 
în vederea combaterii răs-
pândirii coronavirusului.

Pentru pasagerii care se 
întorc din Italia a fost cre-
at un filtru suplimentar, 
amplasat în terminalul 
vechi al aeroportului, care 
asigură accesul separat de 
restul pasagerilor. De ase-
menea, călătorii care so-
sesc la Aeroportul Cluj cu 
cursele din nordul Italiei 
sunt supuşi unor proceduri 
speciale. Un medic de la 
Direcţia de Sănătate Publi-
că Cluj, împreună cu an-
gajaţii cabinetului medical 
din cadrul aeroportului eva-
luează datele şi parametrii 
medicali ai pasagerilor, iar 
în cazul în care, unul din-
tre călători prezintă suspi-
ciunea de infectare cu co-
ronavirus, acesta este izo-
lat şi preluat de autorităţi-
le medicale.

Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu” Cluj a im-
plementat o serie de mă-

suri în vederea combaterii 
răspândirii coronavirusu-
lui. În acest sens, au fost 
distribuite pasagerilor ma-
teriale informative şi car-
duri de alertă, iar călătorii 
care ajung la Aeroportul 
Cluj din zonele afectate de 
coronavirus sunt supuşi 
unor controale medicale. 
De asemenea, au fost spo-
rite măsurile de igienă din 
cadrul aeroportului prin 
dezinfectarea frecventă a 
spaţiilor publice, iar asis-
tenţii medicali din cadrul 
Aeroportului Cluj oferă 
sprijin permanent pasage-
rilor care au nevoie de sfa-
turi sau îngrijiri medicale.

„Aeroportul Cluj colabo-
rează în permanenţă cu au-
torităţile din domeniul să-
nătăţii publice, cu autori-
tăţile care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul aero-
portului, dar şi cu compa-
niile aeriene pentru imple-
mentarea tuturor măsuri-
lor de prevenire a răspân-
dirii coronavirusului”, au 
transmis reprezentanţii Ae-
roportului Cluj.

Începând de luni, 
24.02.2020, Spitalul 
Clinic Judeţean 
de Urgenţă Cluj-Napoca 
se află în carantină. 
În consecinţă, vizitatorii 
nu vor mai avea acces 
în secţiile spitalului.

La internare, pacientul va 
primi un număr de identifi ca-
re, care va fi  comunicat, cu 
permisiunea acestuia, aparţi-
nătorilor. Aparţinătorii vor pri-
mi orarul şi numărul de tele-
fon, pentru fi ecare secţie, la 

care pot suna să ceară infor-
maţii despre pacientul inter-
nat, în baza numărului de 
identifi care comunicat la in-
ternare. De asemenea, apar-
ţinătorii sunt rugaţi să lase un 
număr de telefon, pentru a 
putea fi  contactaţi, la nevoie 
sau în cazul unei urgenţe.

„În ambulatorii şi în zone-
le de spitalizare de zi, rugăm 
pacienţii care se pot deplasa pe 
cont propriu să vină singuri, cu 
15 minute (nu mai repede) îna-
inte de ora programării. Persoa-

nele cu dizabilităţi vor putea fi  
însoţite de un singur aparţină-
tor. Vă rugăm să respectaţi a-
ceste măsuri de protecţie pen-
tru siguranţa dumneavoastră, 
evitând aglomeraţia şi riscul de 
contaminare”, au transmis re-
prezentanţii spitalului.

Numărul persoanelor care 
au murit până în prezent din 
cauza gripei a ajuns la 45, ul-
timul deces confi rmat fi ind 
înregistrat la Cluj.

Ultima persoană care a de-
cedat de gripă este un bărbat 

de 55 de ani din judeţul Cluj, 
confi rmat cu virus gripal tip 
A în curs de subtipare.

Bărbatul din Cluj, care a 
murit vineri, 21 februarie, 
avea condiţii medicale pre-
existente şi nu fusese vac-
cinat antigripal.

Acesta este cel de-al trei-
lea deces cauzat de gripă la 
Cluj, în acest sezon. În data 
de 29 ianuarie a murit un co-
pil în vârstă de doar 4 ani, iar, 
în data de 17 februarie, un 
bărbat în vârstă de 84 de ani.

Spitalul Județean de Urgență Cluj, în carantină din cauza gripei

Măsuri și simptome
În acest timp se recomandă măsurarea temperaturii de două 
ori pe zi și monitorizarea simptomelor respiratorii.
Dacă în acest interval apar simptome ca:
• Febră
• Cefalee
• Tuse seacă
Persoana este obligată să apeleze serviciul de urgenţă 112, să in-
formeze că este sosită din zona de risc cu noul coronavirus și să so-
licite transport la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca.
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SC „DACIA-SERVICE CLUJ-FELEAC" SA, 
cu sediul în CLUJ-NAPOCA, Calea Turzii 
Nr.253-255, Fax 0264 704 749, Telefon 0264 
450 666, email otc@otcgroup.ro, anunţă în-
ceperea demersurilor pentru reînnoirea Auto-
rizaţiei de Mediu.

- Reautorizarea activităţii unităţii este co-
difi cată – 4520 – Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor în ateliere cu vopsitorie şi 
spălătorie auto .

- Obiectivul este amplasat în municipiul 
Cluj-Napoca, Calea Turzii Nr. 253-255.

- Scopul acţiunii propuse este obţinerea 
unor informaţii suplimentare privind impac-
tul activităţii asupra populaţiei din zonă, se-
sizarea unor aspecte prin care se încalcă le-
gislaţia privind protecţia mediului, propuneri 
pentru îmbunătăţirea activităţii, etc.

- Activităţile desfășurate de SC „DACIA-SER-
VICE CLUJ-FELEAC" SA sunt următoarele:

• 4511 – Comerţ cu autoturisme și uti-
litare ușoare (sub 3,5 tone)

• 4520 – Întreţinerea și repararea auto-
vehiculelor

• 4531; 4532 – Comerţ cu ridicata și cu 
amănuntul de piese și accesorii pentru au-
tovehicule

• 7120 – Activităţi de testări și analize 
tehnice

- Unitatea este dotată cu depozite speciali-
zate pentru deșeurile rezultate din activitate și 
are încheiate contracte cu fi rme specializate 
pentru tratarea acestora. Vopsirea automobi-
lelor se execută în cabine de vopsire dotate cu 
trei tipuri de fi ltre care purifi că aerul eliminat 
în atmosferă. Apa folosită în spălătoria auto 
este decantată și epurată. Atelierele sunt bine 
izolate fonic și dotate cu geamuri termopan.

- Observaţiile, sugestiile sau propunerile 
publicului se trimit în scris, sub semnătură și 
cu datele de identifi care, în termen de 10 zi-
le de la apariţia în presă a anunţului, la se-
diul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanților Nr.99, Telefon 0264 410 
722, Fax 0264 410 716. 
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Serveţelele de hârtie ne inundă!

Întreţinerea sistemului public de canali-
zare din întreaga arie deservită de Compa-
nie în judeţele Cluj și Sălaj a devenit deose-
bit de difi cilă datorită efectelor serveţelelor 
de hârtie, în particular a serveţelelor de hâr-
tie nedegradabile în apă.

Aceste serveţele, deseori achiziţionate în 
locul hârtiei igienice, aruncate în toaleta din 
gospodărie, ajung în sistemul de canaliza-
re, se surfi lează (se împletesc între ele) și 
blochează funcţionarea sau duc la avarierea 
staţiilor de pompare ape uzate.

Pompele de ape uzate prevăzute cu tocător 
nu fac faţă acestor șerveţele iar instalarea unor 
grătare înainte de intrarea în sistemul public de 
canalizare face ca acestea să se colmateze rapid 
și să ducă la refularea canalizării spre utilizatori.

Primii care simt efectele acestor serveţele 
asupra componentelor sistemului de prelua-
re a apelor uzate sunt chiar utilizatorii, urma-
re a refulării canalizării.

Pe lângă neplăcerile cauzate de refula-
rea dejecţiilor care în sine generează dis-
confort și chiar ameninţare la adresa să-
nătăţii publice, în perioada de iarnă se pot 
produce chiar accidente prin înghetarea 
deversărilor la suprafaţa drumurilor publi-
ce de-a lungul cărora sunt de regulă așe-
zate conductele de canalizare.

Compania noastră va interveni de fie-
care dată când se constată disfuncţionali-
tăţi ale sistemului de canalizare, dar ţinând 
cont de faptul că primii afectaţi de acestea 
sunteţi Dumneavoastră, facem un nou apel 
prin care vă rugăm să limitaţi sau să eli-
minaţi complet utilizarea în gospodărie a 
șerveţelelor de hârtie, în particular a ce-
lor nedegradabile (insolubile) în apă.

Conducerea Companiei de Apă 
SOMEŞ SA
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Rusia va continua să-şi 
modernizeze forţele arma-
te, dotându-le cu arma-
ment de ultimă generaţie, 
inclusiv sisteme laser şi 
rachete hipersonice, a 
declarat duminică preşe-
dintele rus Vladimir Putin, 
citat de agenţiile de presă 
TASS şi EFE.

„Vom continua să depu-
nem eforturi ca armata şi fl o-
ta noastre să fi e din ce în ce 
mai moderne, deci să conso-
lidăm potenţialul forţelor noas-
tre strategice”, a afi rmat Vla-
dimir Putin, în debutul unui 
concert la Kremlin cu ocazia 
Zilei apărătorului patriei, fos-
tă Zi a armatei sovietice.

Potrivit preşedintelui rus, 
toate ramurile forţelor arma-
te vor fi  echipate cu cele mai 
noi arme, „inclusiv lasere, 
complexe hipersonice şi sis-
teme de înaltă precizie”.

„Multe dintre armamentele 
noastre – aşa cum am mai spus 
– nu au analogie în lume, iar 
într-o serie de proiecte, care sunt 
practic arme ale viitorului, am 
trecut deja de la stadiul de tes-
tare la punerea lor în funcţiune 

în regim de alertă permanentă”, 
a spus liderul de la Kremlin.

„Capacitatea de apărare şi 
securitatea Rusiei sunt asigu-
rate într-un mod fi abil pe ter-
men lung”, a subliniat Putin, 
care i-a felicitat cu această oca-

zie pe militari. El a adăugat că 
„poporul rus s-a mândrit întot-
deauna cu comandanţii săi mi-
litari, ofi ţeri şi soldaţi, protago-
nişti ai victoriilor legendare”.

„Multe dintre aceste tri-
umfuri militare au fost cru-

ciale nu numai pentru patria 
noastră, ci şi pentru alte ţări 
şi continente, pentru întrea-
ga istorie mondială. De-a 
dreptul grandioasă a fost vic-
toria în Marele Război Patri-
otic (cel de-al Doilea Război 

Mondial), de la care vom ce-
lebra 75 de ani într-un mod 
solemn la 9 mai”, a afi rmat 
preşedintele rus, subliniind 
că „este necesar de amintit 
preţul care a fost plătit pen-
tru această victorie”.

SISTEME LASER ŞI RACHETE HIPERSONICE PENTRU ARMATA RUSĂ

Rusia va continua să-şi modernizeze 
armata cu cele mai noi arme
Președintele rus - Vladimir Putin: „Am trecut la stadiul de punere în funcţiune a armelor viitorului”

Vladimir Putin: „Multe dintre armamentele noastre – aşa cum am mai spus – nu au analogie în lume!”

„Nu vom permite nimănui să șteargă această pagină eroică a is-
toriei; vom demasca toate încercările de a reprezenta greșit isto-
ria”, a avertizat Vladimir Putin, care a criticat din nou în termeni 
extrem de duri o recentă rezoluţie a Parlamentului European pri-
vind Pactul de neagresiune Ribbentrop-Molotov, din 1939.
Anul trecut, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie care 
afi rmă că pactul de neagresiune din 1939 dintre Germania na-
zistă și Uniunea Sovietică, numit după diplomaţii care l-au 
semnat la Moscova, „a deschis calea pentru izbucnirea celui 
de-Al Doilea Război Mondial”. Rusia a menţinut poziţia sovieti-
că, potrivit căreia pactul a fost „un rău necesar pentru a preve-
ni ofensiva nazistă asupra Uniunii Sovietice”, care s-a produs 
totuși după doi ani de la semnare, în 1941.
Ulterior, la o întâlnire cu ofi cialii care organizează festivităţile 
pentru marcarea a 75 de ani de la sfârșitul războiului, Putin a 
spus că poziţia Uniunii Europene „nu se bazează pe nimic re-
al”, fi ind o „minciună nerușinată”, conform unui transcript al 
Kremlinului.

Pactul Ribbentrop-Molotov, mărul discordiei

Flota Rusiei din Marea 
Neagră urmăreşte activita-
tea distrugătorului USS 
Ross, echipat cu sisteme 
Aegis, care a intrat dumini-
că în apele Mării Negre, a 
informat Centrul naţional 
de gestionare a apărării 
Rusiei, citat de agenţiile de 
presă TASS şi RIA Novosti.

„Forţe şi mijloace ale Flo-
tei ruse din Marea Neagră au 
început să urmărească activi-
tăţile distrugătorului USS Ross 
al marinei SUA, care a intrat 
duminică în Marea Neagră, în 
jurul orei locale 18:30”, con-
form unui comunicat al cen-
trului menţionat.

Navele de război america-
ne intră periodic în Marea 
Neagră, notează în acest sens 
publicaţia Vzgliad. Potrivit a-
cesteia, anul trecut, nave a-
parţinând unor ţări NATO au 
intrat de 30 de ori în Marea 
Neagră, de 15 ori acostând în 
portul Odesa (sudul Ucrainei).

În decembrie 2019, dis-
trugătorul USS Ross a efec-
tuat o vizită în partea de 
sud-vest a Mării Negre şi la 
fel pe durata vizitei a fost 
„escortat” de nave ale Flo-
tei ruse din Marea Neagră, 
aminteşte TASS.

Distrugătorul USS Ross 
(DDG 71) din clasa Arleigh 
Burke, cu rachete ghidate, a 
intrat în Marea Neagră pen-
tru operaţiuni de securitate 
maritimă şi întărirea stabili-
tăţii maritime regionale, se 
menţionează într-un comuni-
cat al Flotei a 6-a americane 
pe site-ul navy.mil.

Este pentru prima oară de 
la începutul anului 2020 când 
o navă de război americană 
intră în Marea Neagră. Distru-
gătorul USS Ross a fost ultima 
navă care a vizitat Marea Nea-
gră în decembrie 2019, fi ind a 
opta navă de război america-
nă care a efectuat o vizită în 
Marea Neagră anul trecut.

„Cu această vizită, ne con-
solidăm în mod constant re-
laţiile cu partenerii noştri din 
regiunea Mării Negre. Opera-
ţiunile regulate în Marea Nea-
gră sunt cruciale pentru edi-
fi carea unui mediu maritim 
sigur şi garantarea libertăţii 
de navigaţie”, a spus coman-
dantul şef al USS Ross, căpi-
tanul John D. John.

Aceste operaţiuni navale în 
Marea Neagră sunt destinate 
să consolideze interoperabili-
tatea între aliaţii şi partenerii 
NATO şi să demonstreze ho-
tărârea colectivă pentru asi-
gurarea securităţii la Marea 
Neagră în cadrul operaţiunii 
Atlantic Resolve, conform Flo-
tei a 6-a americane.

Conform Convenţiei inter-
naţionale de la Montreux din 
1936, navele de război ale sta-
telor neriverane Mării Negre 
au dreptul să staţioneze în 
apele Mării Negre nu mai mult 
de 21 de zile.

Marina rusă, cu ochii pe activitatea 
distrugătorului american USS Ross, 
care a intrat duminică în Marea Neagră
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Un astronaut amator ame-
rican, care voia să demon-
streze că Pământul este 
plat, a murit, sâmbătă, 
în California, la vârsta de 
64 de ani în urma explozi-
ei rachetei sale artizanale, 
pe care o construise el 
însuşi, au anunţat repre-
zentanţii postului TV 
Science Channel care au 
fi lmat lansarea vehiculului 
spaţial, informează AFP.

Michael Hughes „a murit 
tragic, luni, în cursul unei ten-
tative de lansare a rachetei pe 
care o fabricase”, au precizat, 
pe Twitter, reprezentanţii pos-
tului american, deţinut de Dis-
covery Channel. „Gândurile 
şi rugăciunile noastre se în-
dreaptă spre familia şi priete-
nii lui în acest moment difi -
cil”, au adăugat ei.

Cascadorul Michael Hu-
ghes, supranumit „Mad Mi-
ke” („Mike Nebunul”), con-
struise în grădina lui, cu aju-
torul unui prieten, o rachetă 
propulsată cu ajutorul aburi-
lor. Michael Hughes fusese 
sponsorizat de mai multe 
branduri pentru a construi 
vehiculul spaţial. El a decla-
rat pentru presa locală că in-
tenţiona să ajungă la o alti-
tudine de peste 1.500 de me-
tri pentru a dovedi că Terra 
nu este rotundă, ci are „for-
ma unui frisbee”.

Potrivit purtătorului său de 
cuvânt, Darren Shuster, citat 
duminică de cotidianul Los 
Angeles Times, aceste decla-
raţii au reprezentat doar o 
campanie de publicitate. „Nu 
cred că el credea cu adevărat 
acest lucru. Susţinea anumi-

te teorii despre un complot de 
tip guvernamental, dar nu tre-
buie să confundăm acest lu-
cru cu ideea Pământului plat. 
A fost doar o campanie de pu-
blicitate”, a adăugat el.

Imagini fi lmate în timpul 
acestei lansări, organizată în 
prezenţa mai multor martori 
într-o regiune deşertică afl a-
tă în apropiere de domiciliul 
din Barstow al cascadorului 
american, la 180 de kilometri 
nord-est de Los Angeles, au 
fost publicate duminică pe re-
ţelele de socializare.

În acele imagini poate fi  vă-
zută o paraşută care se des-
prinde de rachetă la câteva se-
cunde după lansare, iar vehi-
culul spaţial îşi schimbă ime-
diat traiectoria şi se prăbuşeş-
te la câteva sute de metri dis-
tanţă de rampa de lansare.

„Această lansare a fost me-
reu visul său, iar Science Chan-
nel a fost acolo pentru a rela-
ta evenimentul”, au transmis 
reprezentanţii postului ameri-
can, care au fi lmat evenimen-
tul pentru un nou serial, inti-
tulat „Homemade Astronauts”.

Purtând un costum de as-
tronaut vopsit în roşu şi ne-
gru şi pozând în faţa rache-
tei sale, „Mad Mike” anunţa-
se pentru Discovery Channel 
această lansare, sâmbătă, din 
reşedinţa sa, explicând mo-
tivele pentru care dorea să 
pornească în această aventu-
ră. „Pur şi simplu pentru a-i 
convinge pe oameni că pot 
să facă lucruri extraordinare 
în vieţile lor. Poate că acest 
lucru îi va inspira şi pe alţi 
oameni”, a declarat cascado-
rul american.

Mike Hughes a murit 
încercând să demonstreze 
că Pământul e plat
Americanul Mike Hughes a murit după ce racheta artizanală 
la bordul căreia se afla s-a prăbuşit imediat după decolare

Cascadorul Michael Hughes, supranumit „Mad Mike” a murit după un experiment eşuat la vârsta de 64 de ani

Premieră bizară la Cluj: prima conferință internațională 
a „Pământului Plat” din România
Cluj-Napoca a găzduit, toamna trecută, în 
premieră în România, prima conferință 
internațională a celor care încă susțin teoria 
„Pământului plat”.
Teoria conform căreia Pământul e plat are 
adepți și în România, iar aceștia au organi-
zat prima conferință internațională din 
România pe această temă la un hotel de lux 
din Cluj-Napoca. Participanții au venit de pe 
tot Globul... sau din toate colțurile lumii, 
cum ar prefera să spună aceștia.
Organizatorii conferinței spunea că imaginile 
cu planeta noastră publicate de NASA sunt 
ori trucate, ori generate pe calculator. 
Concret, ei susţin că Terra nu este o planetă 

sferică, ci un tărâm fi x, plat, iar deasupra se 
afl ă Soarele și Luna. Potrivit adepţilor Teoriei 
Pământului plat, omenirea „a fost minţită și 
manipulată timp de secole”.
Unul dintre invitaţii la evenimentul de la 
Cluj-Napoca a invocat că soarele ar apune 
mai repede în Sud decât în Nord, ceea ce ar 
dovedi faptul că nu există un glob și emisfe-
re: „Soarele scade în înălţime în sud și viteza 
e mai mare. Este mult mai rapid apusul în 
sud, întuneric beznă fără crepuscul imediat 
după ce a apus soarele. Se face frig instant. 
Nu este o explicaţie pentru așa ceva în mo-
delul heliocentric, evident că așa ceva nu se 
discută la televizor”, a spus acesta.

Ţările lumii trebuie 
să lupte cu prejudecăţile 
împotriva minorităţilor 
pentru a preveni crimele 
motivate de ură, precum 
cea în urma căreia au 
murit zece oameni săptă-
mâna trecută în Germania, 
a declarat, luni, ministrul 
de externe german, Heiko 
Maas (foto), citat de dpa.

„Aceasta este o boală care 
întunecă întreaga lume, o boa-
lă împotriva căreia trebuie să 
luptăm împreună”, a afi rmat 
el, într-un discurs rostit în 
Consiliul ONU pentru dreptu-
rile omului de la Geneva.

„Putem să aşteptăm să se 
întâmple mai multe atacuri, 
mai multe abuzuri, mai mul-
te încălcări ale dreptului o-
mului, mai multă groază. Ori 
putem decide că am văzut su-
fi cient şi să luăm măsuri”, a 
spus Heiko Maas.

Declaraţia şefului diploma-
ţiei germane vine după ce mier-
curi seară în oraşul Hanau, din 
centrul Germaniei, a avut loc 
un dublu atac, cu motivaţii ra-
siste, care s-a soldat cu nouă 
victime, cea de-a zecea fi ind 
atacatorul însuşi. Multe dintre 
victime erau străini, printre 
acestea fi gurând şi un român.

Heiko Maas: „Lumea trebuie 
să prevină crimele motivate 
de ură împotriva minorităţilor”

Secretarul general al 
ONU, Antonio Guterres 
(foto) a atras atenţia că 
drepturile omului sunt 
„luate cu asalt” de peste 
tot în lume, lucru vizibil 
în special prin „nivelurile 
alarmante de feminicide”, 
relatează AFP.

„Drepturile omului se con-
fruntă cu provocări tot mai ma-
ri”, a spus Guterres în deschi-
derea sesiunii anuale a Consi-
liului ONU pentru Drepturile 
Omului de la Geneva, adău-
gând că „nicio ţară nu este la 
adăpost” în faţa acestei derive.

„Fricile sunt tot mai mul-
te”, iar „drepturile omului 
sunt atacate” din toate părţi-
le, a adăugat el, făcând apel 
la comunitatea internaţiona-
lă să acţioneze pentru a opri 
această tendinţă. În discursul 
său, secretarul general al ONU 
nu a menţionat nicio ţară în 
mod special, chiar dacă a fă-
cut aluzii la situaţii precum 
confl ictul din Siria sau soar-
ta migranţilor care vor să a-
jungă în Europa.

El a subliniat de asemenea 
cazul „civililor prinşi în encla-
ve în regiuni răvăşite de răz-
boi, înfometate şi bombardate 
prin încălcarea dreptului inter-
naţional” şi a denunţat „trafi -
cul de fi inţe umane, care afec-
tează toate regiunile din lume”.

Guterres şi-a exprimat ast-
fel îngrijorarea de a vedea „un 
recul în privinţa drepturilor 
femeilor, niveluri alarmante 
de feminicide, atacuri asupra 
apărătorilor drepturilor feme-
ilor şi persistenţa unor legi şi 
politici care perpetuează su-
punerea şi excluziunea”.

„Violenţa asupra femeilor 
şi fetelor reprezintă cazul de 

încălcare a drepturilor omu-
lui care se răspândeşte cel mai 
mult. Legile represive se în-
mulţesc, cu restricţii din ce în 
ce mai mari pentru libertatea 
de expresie, de religie, de par-
ticipare, de reuniune şi de a-
sociere”, a adăugat Guterres.

„Jurnaliştii, apărătorii drep-
turilor omului şi militanţii eco-
logişti – în special femeile – 
sunt supuşi unor ameninţări 
tot mai mari, într-un moment 
în care angajamentul lor este 
indispensabil în exercitarea 
justiţiei”, a adăugat el.

Noile tehnologii „au per-
mis, bineînţeles, societăţii ci-
vile să se organizeze mai bi-
ne, dar ele le-au oferit de a-
semenea autorităţilor mijloa-
ce inedite pentru a controla 
sosirile şi plecările fi ecărei per-
soane şi pentru a restrânge li-
bertăţile”, a adăugat secreta-
rul general al ONU.

„Criza climatică este cea mai 
mare ameninţare la adresa su-
pravieţuirii speciei noastre şi 
pune deja în pericol drepturile 
omului din cele patru colţuri 
ale lumii”, a mai spus el.

Secretar general ONU: 
„Drepturile omului, luate 
cu asalt din toate părţile”
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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. (13.20)
¤ 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 
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. (8.8)
¤ 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. 

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.

—
 V

A
LA

B
IL

 P
EN

TR
U

 P
ER

SO
A

N
E 

FI
ZI

CE
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRA-

TUIT

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

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Informații la 
nr. de tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (1.7)
¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 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 uti-
laje 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 oţel 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. (3.7)
¤ Vând aparat vibromasaj. Infor-
maţii la tel. 0799-725180. (3.7)
¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.
¤ Vând jaluzele aproape noi, 1,80 
x 2,30, pret negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-265436.
¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (9.20)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi catul de înregis-
trare și certifi catele constatatoa-
re de autorizare al FLATFIVE 
S.R.L.-D, cu sediul în mun. Al-
ba-Iulia, str. Cloșca, nr. 11, bl. 
41, sc. A, et. 3, ap .10, jud. Al-
ba, J01/144/2016, C.U.I. 
35614780. Se declară nule.
¤ Pierdut certifi catele constata-
toare de autorizare al GETOBY-
TE S.R.L.-D, cu sediul în mun. 
Suceava, str. Oituz, nr 11, bl. 
A7, sc. B, ap. 12, jud. Suceava, 
J33/404/2016, C.U.I. 
35792167. Se declară nule.
¤ Pierdut certifi cat constatator 
de suspendare a fi rmei S.C. 
TOMMASO S.R.L. cu 
J12/2788/2006, C.U.I. 
18950616. Îl declar nul.
¤ HUSĂU SIMONA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 
96, Bl. 21, ap. 37, cu 
F12/95/2018, C.U.I. 387214070, 
pierdut certifi cat de suspendare 
P.F.A.. Se declară nul.

NOTIFICARE
Notifi căm creditorii S.C. AUTOTOP LINKS S.R.L. cu se-

diul în Sat Florești, Comuna Florești, str. Porii nr. 142B sca-
ra 4 ap 46 judeţul Cluj, Număr de ordine în Registrul Comer-
ţului, J12/1401/2012, C.U.I. 30231473, că s-a deschis pro-
cedura generală a insolvenţei împotriva acesteia potrivit sen-
tinţei comerciale din data de 19.02.2020 pronunţată de Tri-
bunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 3/1285/2020.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii 7 
zile de la data notifi cării; depunere declaraţii de creanţă 
01.04.2020; tabel preliminar 08.04.2020; contestaţii la 
tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminar în BPI; tabel defi nitiv și soluţionare eventuale 
contestaţii 06.05.2020. Ședinţa adunării creditorilor: 
01.04.2020, ora 12.00, la sediul administratorului judici-
ar provizoriu, Cluj Napoca aleea Bizusa nr 1 Judeţul Cluj.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar provizo-
riu Curta Eva, tel. 0722-310693, email: eva.curta@yahoo.com.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 ACC INVEST 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul SERVICE AUTO –în-
treţinere și reparaţii autovehicule cod CAEN 4520 din loca-
litatea Florești, strada Avram Iancu nr 486E, jud Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – 
joi:9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00.

ANUNȚ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul inte-

resat că planul „Elaborare Plan Urbanisistic Zonal pentru înfi -
inţare incubator de afaceri techville by CBC – Cluj Business Cam-
pus prin construire şi reconversie corpuri cu regim de înălţime 
P, P+M, P+2 – restaurant, spaţii de cazare, sala evenimente, 
spaţii birouri, împrejmuire, amenajări exterioare, construire 
post trafo, operaţiuni cadastrale, amplasare totem“, propus a 
fi  amplasat în Comuna Jucu sat Jucu-Herghelie, str. Principală, 
nr.59-63, jud. Cluj, titular: TRANSILVANIA SPORT HORSE 
S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  su-
pus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

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

ACORD DE MEDIU
S.C. VITACOM IBPS prin VITA VASILE ANDREI cu se-

diul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua F.B., Jud. Cluj, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire centru 
logistic cu spaţii administrative, servicii, showroom şi depo-
zitare, dotări aferente, amenajări exterioare şi împrejmuire“, 
în comuna Apahida, sat Apahida, str. 1 Mai nr. 8, jud, Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99, bl 9b, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 
0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-joi, între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobă prin legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și ORD. 1798/2007, S.C. MEGA 
TEST S.R.L. anunţă începere demersurilor în vederea 
obținerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul "Fabrică 
de prelucrare brută a lemnului" din localitatea Izvorul 
Crișului F.N., jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi 
între orele 9:00-16:30.
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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

Campanii de colectare DEEE

A doua acţiune de colectare a 
deşeurilor electrice din acest an se va 
desfăşura sâmbătă, 29 februarie 2020 
şi va fi  organizată de Rosal împreună cu 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt rugaţi 
să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:

¤ Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
¤ Centru – zona Sala Sporturilor
¤ Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului 

de pe str. Observatorului 107

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

¤ DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 
DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp 
de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).

¤ DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 
acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru 
ca ulterior să fie reciclate prin intermediul agenţilor 
economici autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare 
se vor desfăşura conform următorului program:

- 28.03.2020        - 29.08.2020
- 25.04.2020         - 26.09.2020
- 30.05.2020         - 31.10.2020
- 27.06.2020         - 28.11.2020
- 25.07.2020         - 26.12.2020

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul de 
Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare judiciară, 
in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată 
în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. 
RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunţată 
în ședinţa Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul 
nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

1. Bunuri imobile și mobile ,,la pachet” – preţ de strigare 
6,058,866.33 lei + TVA după cum urmează:

• Parcelă de teren în suprafaţă de 7.840 mp și construcţii, 
înscrise în Cartea Funciară nr. 333233 Cluj-Napoca, situate 
în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj – preţ de 
strigare 6,030,849.00 lei + TVA;

• Bunuri mobile constând în:

Nr. Crt. NR. INV. DENUMIRE Preț de strigare (lei)
exclusiv TVA

1 230001 POD RULANT 3.2 TO 6,648.18

2 230123 POD RULANT PRME 
3.2 TO Baciu

21,369.15

2. Bază de producţie situată în Dej, str. Bistriţei, nr. 63, 
jud. Cluj, compusă din teren în superfaţă de 5.266 mp și 
construcţii înscrise în Cartea Funciară – preţ de strigare 
266,877.00 lei + TVA;

3. Proprietate imobiliară situată în Bărabănt, str. A.I Cuza 
nr. 31, jud. Alba, formată din teren în suprafaţă de 1.600 
mp și construcţie de tip sediu administrativ P+1E, înscrisă în 
Cartea Funciară – preţ de strigare 747,398.40 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2020, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 19.03.2020, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.  C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator  Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

• Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare 1,995,536.71 lei +TVA.

• Bunuri mobile constând în acţiuni deţinute la societatea 
ACI Bistriţa SA – preţ de strigare 2,302,073.00 lei +TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2020, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 19.03.2020, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.  C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator  Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului debitoarei 
CONSTRUCZZIONI BOBEN S.R.L., J12/855/2012, C.U.I. 
29998163, cu sediul în Cluj Napoca, str. Lăcrămioarelor, 
nr. 10, ap. 12, jud. Cluj, potrivit Sentinţei Civile 
295/21.02.2020, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj 
în dosarul nr. 106/1285/2020.

Creditorii care deţin creanţe născute anterior deschiderii 
procedurii au dreptul de a formula declaraţii de creanţă, care vor 
fi  depuse în două exemplare, unul la Grefa Tribunalului Specializat 
Cluj la dosarul 106/1285/2020, iar unul la adresa lichidatorului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a 
creanţelor este la data de 03 aprilie 2020, termenul limită 
pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, afi șarea, publicarea 
și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este la data 
de 13 aprilie 2020, termenul pentru depunerea contestaţiilor 
cu privire la creanţele și drepturile de preferinţă trecute de 
lichidatorul judiciar în tabelul preliminar, este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor este la 08 mai 
2020, sala 249, ora 08.30.

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschiderea 
procedurii simplifi cate a falimentului debitoarei S.C. DC PLUS 
CONSTRUCT S.R.L., J12/1770/2005, C.U.I. 17572392, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Câmpina, nr. 62A, Clădire Jucării, sc. 1, et. 
IV, jud. Cluj, potrivit Sentinţei Civile 294/21.02.2020, pronunţată 
de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 1142/1285/2019.

Creditorii care deţin creanţe născute anterior deschiderii 
procedurii au dreptul de a formula declaraţii de creanţă, 
care vor fi  depuse în două exemplare, unul la Grefa 
Tribunalului Specializat Cluj la dosarul 1142/1285/2019, 
iar unul la adresa lichidatorului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor este la data de 03 aprilie 2020, termenul limită 
pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, afi șarea, publicarea 
și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este la data 
de 13 aprilie 2020, termenul pentru depunerea contestaţiilor 
cu privire la creanţele și drepturile de preferinţă trecute de 
lichidatorul judiciar în tabelul preliminar, este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și termenul pentru soluţionarea eventualelor 
contestaţii și pentru afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor 
este la 08 mai 2020, sala 249, ora 08.30.



SPORTSPORT.
marți, 25 februarie 2020

„Stejăreii” susţin 
două meciuri 
de pregătire în Franţa
Naţionala de rugby masculin 
U20 se află în stagiu de pre-
gătire din data de 16 februa-
rie. După o primă parte de 
pregătire efectuată la CSN 
Snagov, „stejăreii” vor susţine 
două meciuri amicale în 
Franţa. Prima partidă este 
programată astăzi, 25 februa-
rie, cu Massy și cealaltă pe 28 
februarie, cu Rouen 
Normandie, la Rouen.
Staff-ul tehnic a selecţionat 
pentru acest stagiu un lot de 
31 de jucători, dintre care șa-
se sunt legitimaţi la echipa de 
rugby „U” Prodvinalco: Andrei 
Pricopie, Flaviu Damian, 
Darius Vulturar, Virgil 
Ghenea, Alin Toma și 
Alexandru Harasim. Virgil 
Ghenea nu a putut participa 
la acest stagiu din cauza unei 
accidentări la umăr. 
„Stejăreii” se pregătesc pentru 
participarea la Campionatul 
European de U20 ce va avea 
loc în Portugalia, la Coimbra, 
între 21-29 martie.

Deplasare infernală 
pentru handbalistele
Etapa a 17-a din Liga Florilor 
MOL este închisă de întâlni-
rea dintre SCM Râmnicu 
Vâlcea și CS Universitatea 
Cluj. Meciul are loc astăzi, 25 
februarie, în Sala Sporturilor 
Traian din Râmnicu Vâlcea de 
la ora 18:00.
SCM Râmnicu Vâlcea este li-
derul clasamentului cu 37 de 
puncte, fiind la egalitate cu 
CSM București, iar handbalis-
tele universitare se află pe 
locul 12 cu 6 puncte, la egali-
tate cu CS Rapid București.
În etapa anterioară, CS „U” 
Cluj s-a impus pe teren pro-
priu cu 27-22 în faţa 
Sloboziei, iar SCM Râmnicu 
Vâlcea a cedat la Măgura 
Cisnădie cu 22-25.

Halep rămâne 
pe locul 2 WTA
Simona Halep se menţine pe 
locul 2 WTA, cu 6.076 de punc-
te, în clasamentul WTA, dat 
publicităţii luni, după ce ro-
mânca a câștigat turneul de 
categorie Premier de la Dubai. 
Pe primul loc se afl ă în conti-
nuare australianca Ashleigh 
Barty, cu 8.367 de puncte.
În Top 100 WTA mai sunt trei 
românce, Sorana Cîrstea, în 
coborâre două poziţii, până 
pe locul 72, cu 820 de punc-
te, Patricia Maria Ţig, pe lo-
cul 81 (+3), cu 759 de punc-
te, și Ana Bogdan, pe locul 
88 (+3), cu 710 de puncte.
Jucătoarea Jaqueline Cristian 
a urcat 26 de poziţii, până 
pe locul 174, cu 341 de 
puncte, cel mai bun din cari-
eră, iar Elena Gabriela Ruse, 
zece poziţii, până pe locul 
168 WTA.
Irina Camelia Begu a ieșit din 
nou din Top 100 WTA, cobo-
rând șapte poziţii, până pe lo-
cul 104 WTA, cu 629 de punc-
te, Mihaela Buzărnescu se 
menţine pe locul 112 WTA, cu 
587 de puncte, Monica 
Niculescu a coborât două pozi-
ţii, până pe locul 131, cu 470 
de puncte, iar Irina Bara a co-
borât o poziţie, până pe locul 
163, cu 367 de puncte.

Pe scurt

Alexandru Chipciu (foto)
a evoluat 80 de minute 
în duelul dintre 
Universitatea Craiova 
şi CFR Cluj, iar la fi nalul 
meciului a ţinut 
să le amintească 
contestatarilor că 
a jucat la o echipă 
importantă din Belgia.

Alexandru Chipciu a făcut 
un meci bun în succcesul cu 
2-0 obţinut de CFR Cluj în ul-
tima etapă din sezonul regu-
lat. Fostul internaţional ro-
mân s-a achitat excelent de 
sarcini şi a pus capăt semne-
lor de întrebare cu privire la 
forma lui fi zică.

„Am jucat 80 de minute 
după 7 luni. Eu mă pregă-
tesc, alerg. Cred că săptă-
mâna asta am alergat 40 de 
kilometri. N-am fost pescar 
în Belgia, am jucat şi eu 

alături de oameni impor-
tanţi. Am fost şi eu antre-
nat de Kompany, totuşi”, a 
spus Chipciu.

Fostul internaţional nu 
şi-a iertat nici foştii colegi 
care au remizat cu modes-
ta Chindia Târgovişte în a-
ceastă rundă.

„Ca să câştigi campiona-
tul, trebuie să ai şi noroc. As-
ta e! Degeaba ţii posesia, da-
că n-ai noroc. Uitaţi-vă la 
Steaua (n.red. FCSB) cu Chin-
dia, că a avut posesia şi, hop!, 
a venit golul. Deci nu pose-
sia contează mereu”, a de-
clarat jucătorul lui CFR Cluj.

Chipciu le răspunde contestatarilor: 
„Nu am fost pescar în Belgia!”

Sportiva Denisa Mailat 
a câştigat trei medalii 
de aur şi una de argint 
în cadrul Cupei Irina 
Deleanu, competiţie 
de gimnastică ritmică 
ajunsă la cea de-a 19-a 
ediţie şi găzduită 
în acest weekend de Sala 
Polivalentă din Capitală.

De asemenea, alte două 
gimnaste române au urcat, 
duminică, pe podium, Andre-
ea Verdeş şi Laura Anitei cu-
cerind câte o medalie de bronz 
în fi nalele pe obiecte.

Cea mai în formă gimnas-
tă a României, Denisa Mai-
lat, a urcat pe prima treap-
tă a podiumului la indivi-
dual compus, cu un total de 
86,100 puncte, urmată de 
italianca Sofia Raffaeli, cu 
85,350 şi bulgăroaica Vale-
ria Vatova, cu 78,500.

În finala probei de cerc, 
Mailat a încheiat concur-
sul cu cel mai mare punc-
taj, 23,150, locul 2 fiind 
ocupat de Sofia Raffaeli, 
cu 21,100, iar locul 3 de 
Valeria Vatova, cu 19,650.

A treia medalie de aur a 
Denisei Mailat a venit în 
proba de măciuci, acolo un-
de a primit 23,500 puncte, 
în timp ce Sofia Raffaeli 
(21,400 puncte) a obţinut 
argintul, iar Andreea Verdeş 
(20,850 puncte) bronzul.

În fi nala probei de pangli-
că, Mailat a obţinut medalia 
de argint (20,750 puncte), fi -
ind devansată de Sofi a Raffa-
eli (21,750 puncte), în timp 
ce bronzul i-a revenit Valeri-
ei Vatova (19,350 puncte).

Cluj-Napoca va organiza 
World Challege Cup la fina-
lul anului 2020.

Mailat, trei medalii 
de aur şi un argint

Campioana şi-a demon-
strat valoarea, câştigând 
prin golul înscris de Mario 
Rondon (9), 
după o minge respinsă 
greşit de Ivan Martic, 
şi prin autogolul 
lui Martic (67). 
Universitatea a început 
ezitant meciul 
şi a primit gol, dar apoi 
a dominat jocul şi şi-a 
creat numeroase ocazii 
de gol, având şi două bare.

În urma victoriei de pe tere-
nul celor de la Universitatea Cra-
iova, echipa antrenată de către 
Dan Petrescu termină pe primul 
loc sezonul regulat şi va avea un 
avans de trei puncte în play-off 
după înjumătăţirea puncteleor 
faţă de trupa din Bănie.

Alături de campioana Ro-
mâniei, în play-off vor fi  Uni-
versitatea Craiova, FCSB, As-
tra Giurgiu, FC Botoşani şi 
Gaz Metan Mediaş.

Dan Petrescu s-a arătat vi-
zibil nemulţumit de sistemul 
prin care la începerea 
play-off-ului punctaj se înju-
mătăţeşte, iar avantajul de 6 
puncte se transformă în trei.

„Acum iar se înjumătăţesc 
punctele, suntem din nou 
dezavantajaţi, nu-i corect, noi 
am muncit ca proştii şi ne 
iau punctele. Sunt 3 puncte 
diferenţă în playoff, dar era 
mai bine cu 6. Lotul Craio-
vei, al FCSB, sunt echipe ca-

re se bat la titlu. Mie îmi pla-
ce mult Botoşaniul, va face 
multe puncte, nu ca Sepsi se-
zonul trecut”, a spus tehni-
cianul campioanei după meci.

Antrenorul echipei din 
Gruia şi-a menajat o parte 
dintre jucătorii titulari în ve-
derea meciului retur cu Se-

villa, însă norocul a fost de 
partea „feroviarilor” la me-
ciul din Bănie. Oltenii au lo-
vit bara de două ori la sco-
rul de 1-0 pentru CFR Cluj, 
în timp ce Arlauskis a salvat 
câteva mingi incredibile.

„În toate meciurile din acest 
an am avut mare ghinion, 

acum norocul a fost de par-
tea noastră. Craiova are jucă-
tori excelenţi, cel mai bun lot 
de când sunt eu în România, 
cu Nistor şi Cicâldău interi, 
cu Ivan, Mihăilă e jucător de 
clasă, Koljic la fel, nu văd ni-
ciun punct slab la ei, se va 
bate să ia campionatul. Cra-

iova arată bine, doar rezulta-
tul nu a arătat bine la ei azi. 
A fost şi o atmosferă fantas-
tică, eu în România nu am 
mai văzut aşa ceva”, a spus 
Dan Petrescu după meci.

Programul încărcat este o 
altă problemă pentru antre-
norul clujean. Trupa din Gru-
ia va trebui să plece la Se-
villa, acolo unde joi va juca 
manşa retur din 16-imile de 
fi nală din Europa League. Se-
villa s-a impus fără drept de 
apel, scor 3-0, în faţa revela-
ţiei din Spania, Getafe, echi-
pă care ocupă poziţia a treia 
din La Liga. Dan Petrescu a 
făcut referire la această par-
tidă, înainte de returul cu for-
maţia pregătită de Julen Lo-
petegui, după ce în tur, la 
Cluj, meciul s-a terminat la 
egalitate, scor 1-1.

„Nu am timp se pregătesc 
returul de la Sevilla cum 
vreau. Sper să nu pierd jucă-
tori, dacă facem şi o califi ca-
re acolo ar fi  extraordinar. 
Am văzut că a bătut la Geta-
fe, aproape aceeaşi echipă ca-
re a jucat cu noi, CFR a reu-
şit un egal cu ei, Getafe, lo-
cul 3 în Spania, a luat băta-
ie. Rezultatul nostru a fost 
excelent. Acum ne aşteaptă 
mai mulţi fani decât la Cra-
iova, adică vreo 50.000, sper 
să avem noroc ca în meciul 
de la Craiova”, a spus tehni-
cianul echipei din Gruia.

CFR, lider înainte de startul play-off-ului! 
Petrescu e supărat din nou pe regulament.
CFR Cluj s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Universitatea Craiova, în ultima etapă 
din sezonul regulat şi va avea un avantaj de trei puncte la startul play-off-ului

CFR Cluj a încheiat pe primul loc sezonul regulat şi va începe cu un avans de trei puncte play-off -ul

DAN PETRESCU | antrenor CFR Cluj
 „Nu am timp se pregătesc returul de la 
Sevilla cum vreau. Sper să nu pierd 
jucători, dacă facem şi o califi care 
acolo ar fi  extraordinar. Am văzut 
că a bătut la Getafe, aproape aceeaşi 
echipă care a jucat cu noi, CFR a reuşit 

un egal cu ei, Getafe, locul 3 în Spania, 
a luat bătaie. Rezultatul nostru a fost 
excelent. Acum ne aşteaptă mai mulţi 
fani decât la Craiova, adică vreo 
50.000, sper să avem noroc ca 
în meciul de la Craiova“
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