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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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MESAJ DE  INTERES PUBLIC

Situația epidemiei 
de coronavirus

18.070 de persoane infectate 
la nivel național

538 cazuri confi rmate la Cluj

8.239 persoane în carantină

54.974 de persoane în izolare

11.399 vindecați

1.185 decese
*până la închiderea ediției

Nouă ani de așteptare,
și nu știm dacă a meritat
Tișe nu a mai avut răbdare să primească autorizația de mediu și a deschis CMID
După aproape un deceniu 
de licitații anulate, 
contracte reziliate, 
bani publici aruncați 
pe lucrări scumpite 
considerabil 
și de proastă calitate, 
Centrul de Management 
Integrat al Deșeurilor 
este operațional. 
Un mare eșec, prezentat 
drept un mare succes? 
Paginile 4 și 5

ACTUALITATE

Spitalele „COVID-19” 
rămân pe poziții
Unitățile medicale „vârf de lance” în lup-
ta cu COVID-19, în gardă pentru încă cel 
puțin două săptămâni.  Pagina 3

SOCIAL

Scandal în Piața Mărăști
O femeie în scaun cu rotile a fost protago-
nista unei încăierări reprobabile într-o 
stație de autobuz.  Pagina 7

„COVID este temporar, Emil Boc este pentru totdeauna!”
Mesaj de dragoste dedicat primarului clujean, pe un zid din Parcul Central.

ACTUALITATE

Se redeschid stațiunile, 
Băile Cojocna încă nu
Staţiunile balneare din România și-au des-

chis porțile odată cu trecerea de la starea de 

urgență la cea de alertă, iar primii turiști și-

au făcut deja apariția. Conform stirileprotv.

ro, Băile Felix sau Băile Herculane s-au re-

deschis, iar turiștii sosiți în vacanță sunt 

întâmpinați cu setul de reguli pe care trebu-

ie să-l respecte.

Prețurile sunt mai mici cu până la 15% în a-

ceastă perioadă plină de restricții, așa că un 

pachet de cinci nopți cu demipensiune și ac-

ces la bazele de tratament costă aproximativ 

2.000 de lei. Din păcate, la Cojocna, actvita-

tea nu a fost reluată, însă ofi cialii speră ca du-

pă 1 iunie lucrurile să se schimbe.

SĂNĂTATE

Tot mai puțini bolnavi 
de COVID-19 la Cluj
Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a 
anunțat duminică, 17 mai, 526 de cazuri de 
COVID-19 la Cluj, în timp ce ieri, 24 mai, ci-
fra totală a ajuns la doar 538, cu mențiunea 
că aceste cifre reprezintă și cazurile de pacienți 
infectați aduși și din alte județe pentru trata-
ment la Cluj-Napoca.
Din totalul celor 538 de cazuri, 428 de persoa-
ne au fost deja externate și declarate vindeca-
te, 346 fi ind din județul Cluj. Din păcate, în 
orașul de pe malul Someșului Mic au decedat 
23 de persoane infectate cu coronavirus de la 
începutul pandemiei, iar 13 dintre ei au fost 
din județul Cluj.
În acest moment, la secția de ATI sunt inter-
nate 12 persoane, 7 dintre ei fi ind din 
județul Cluj. Conform prefectului Mircea 
Abrudan, în județ sunt 87 de persoane în ca-
rantină, iar alte 890 în autoizolare la domi-
ciliu. Până ieri, 92 de clujeni depistați pozi-
tiv la COVID-19 erau internați în spitalele 
dedicate din 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
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Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
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Activistul Daniel Meze 

îl acuză pe primarul 

comunei Floreşti, 

Horia Şulea, 

de „acţiuni în stil inter-

lop” după ce mai mulţi 

romi au încercat să îl inti-

mideze şi l-au ameninţat.

Daniel Meze, împreună cu 

alţi câţiva fl oreşteni, a scos 

la iveală în repetate rânduri 

problemele care există în Flo-

reşti şi a încercat să caute 

soluţii, rezultând astfel „Ma-

nifestul pentru Floreşti”. În-

să, de când a anunţat că va 

candida pentru postul de pri-

mar al comunei, acţiunile sa-

le sunt tot mai numeroase.

În cursul zilei de joi, Da-

niel Meze a încercat să fa-

că un live pe Facebook, în 

care să discute despre dru-

mul de acces foarte îngust 

care face legătura cu zone-

le Terra, Uruşagului şi Şe-

sul de Sus. În timp ce filma 

în zonă, un grup de romi 

şi-au făcut apariţia, încer-

când să împiedice filmarea.

„Cu zece minute înainte 

de ora 20:00, când era pro-

gramat să începem transmi-

siunea live pe Facebook, un 

grup de aproximativ 15-20 

de cetăţeni de etnie romă, 

ţigani aşa cum singuri s-au 

denumit, au venit cu 4-5 

maşini şi au început să pro-

lifereze acte de intimidare, 

ameninţare şi presiune la 

adresa mea în timp ce sus-

ţineam live-ul pe Facebook. 

Aceştea s-au declarat a fi 

susţinătorii primarului Ho-

ria Şulea, m-au înconjurat, 

au început să jignească mem-

brii din echipa mea şi pe 

domnul Marchiş Cristian, 

care era alături de mine. 

Evenimentele au avut carac-

teristicile unei acţiuni rea-

lizate în stil interlop. Gru-

pul de romi a venit cu ma-

şinile în mod grupat şi or-

ganizat, accelerând şi tu-

rând motoarele lângă mine 

şi adunându-se în jurul meu 

ca să pună presiune psiho-

logică şi fizică asupra mea, 

generându-mi o stare de tea-

mă”, a explicat activistul.

Poliţiştii au intervenit în 

acest caz, însă au conside-

rat că nu ar fi  vorba despre 

ameninţări, ci doar despre 

„şicanări”. Din acest motiv, 

persoanele în cauza vor fi  

sancţionate doar pentru că 

au format un grup mai ma-

re de trei persoane.

„La ora 19:55 a fost un 

apel 112 prin care un cetă-

ţean a sesizat că la intersec-

ţia străzilor Şesului cu Uru-

şagului, un număr mai ma-

re de persoane tulbură liniş-

tea publică. Au fost identi-

ficate şase persoane şi au 

fost invitate la sediul secţi-

ei în cursul zilei de azi. Aces-

tea vor fi sancţionate con-

travenţional conform legii 

55/2020 pentru constituirea 

unui grup mai mare de trei 

persoane în zona pietonală

Activistul a reamintit şi de 

amenzile pe care le-a primit 

pentru critici aduse primaru-

lui Horia Şulea pe Facebook. 

„Eu am primit două astfel de 

amenzi, una în valoare de 

500 de lei şi de curând alta 

în valoare de 1.000 de lei. 

Prima am anulat-o în instan-

ţă, iar a doua este în proce-

dură de contestare la Jude-

cătoria Cluj-Napoca”, a mai 

spus Daniel Meze.

Activistul Daniel Meze îl acuză pe primarul 
Horia Şulea de „acţiuni în stil interlop” 

După cinci ani de judeca-

tă, Curtea de Apel Cluj 

a decis anularea hotărârii 

Consiliului Naţional 

pentru Combaterea 

Discriminării (CNCD), 

prin care Gheorghe Funar, 

fostul primar al munici-

piului Cluj-Napoca, 

a fost amendat pentru 

că a spus într-o emisiune 

că maghiara este 

„limba cailor”.

Soluţia pe scurt: „Admi-

te cererea formulată de re-

clamantul Funar Gheorghe 

în contradictoriu cu pârâţii 

CNCD şi Tánczos Barna şi 

în consecinţă: Anulează Ho-

tărârile nr. 159/18.03.2015 

şi nr. 263/10.06.2015 pro-

nunţate de CNCD. Obligă 

pârâtul la plata, în favoarea 

reclamantului, a sumei de 

300 lei, cu titlu de cheltu-

ieli de judecată. Cu drept de 

recurs în termen de 15 zile 

de la comunicare, care se va 

depune la Curtea de Apel 

Cluj. Pronunţată prin pune-

rea la dispoziţia părţilor prin 

intermediul grefei, azi, 

22.05.2020.”

„Limba cailor”, 
intolerabilă în România?

Deşi a fost sesizat imedi-

at, la doar câteva zile, Ghe-

orghe Funar a fost amendat 

cu 2.000 de lei de către Con-

siliul Naţional pentru Com-

baterea Discr iminăr i i 

(CNCD) abia în martie 2015, 

după ce a declarat în cadrul 

unei emisiuni televizate că 

limba maghiară este „limba 

cailor”, care „nu poate fi fo-

losită în România”.

Potrivit clujust.ro, CNCD a 

argumentat că această afi rma-

ţie „creează o atmosferă de 

intimidare, ostilă, pe criteriu 

lingvistic şi etnic” şi că „nu 

contribuie la nicio formă de 

dezbatere publică ce poate 

duce la un progres al relaţii-

lor umane”.

Funar: „Limba română, 
urmaşă a limbii 
primordiale”

CNCD l-a amendat pe 

Gheorghe Funar şi l-a obli-

gat să publice rezumatul 

acestei decizii într-un ziar 

naţional. Decizia a fost lu-

ată de Colegiul director al 

CNCD, în cadrul şedinţei de 

miercuri, 18 martie 2015. 

Anteriro, petiţia a fost de-

pusă la CNCD în octombrie 

2014 de către senatorul 

UDMR Tánczos Barna.

Acesta a reclamat faptul 

că, în data de 22 octombrie 

2014, în cadrul unei emisi-

uni la TVR1, după ce le-a 

adresat telespectatorilor un 

mesaj de salut atât în limba 

română, cât şi în limba ma-

ghiară, Gheorghe Funar i-a 

spus moderatorului emisiu-

nii următoarele: „spuneţi-i 

colegului de platou din dreap-

ta mea că trăim în România, 

limba ofi cială este româna 

şi la Bucureşti, este urmaşă 

a limbii primordiale pe pla-

netă, vă rog să nu mai folo-

sească niciun cuvânt în lim-

ba cailor, limba ofi cială a Ro-

mâniei este limba română.”

„Suntem în România, la 

Budapesta se poate vorbi, 

mâine este a treia zi naţio-

nală a Ungariei (23 octom-

brie – n.r.), poate vorbi un-

gureşte acolo, aici vorbeşte 

româneşte. Dacă eu sunt 

preşedintele României, vă 

asigur că nu se va mai vor-

bi în limba maghiară nimeni, 

nici la televiziunea româ-

nă”, a mai spus Gheorghe 

Funar în acea emisiune.

DUPĂ 5 ANI, CURTEA DE APEL CLUJ ÎL SCAPĂ PE FUNAR

Maghiara, „limba cailor”, 
afirmația iertată!

Funar și Barna, în platoul emisiunii de la TVR1 în care fostul primar din Cluj a lansat controversata afi rmație

BĂIŞOARAnorat 6°/12°° ÎÎnnorat
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În prima săptămână de la 

instaurarea stării de aler-

tă şi relaxarea măsurilor, 

clujenii au fost responsa-

bili şi nu au ieşit din case 

fără să aibă mască la ei.

Marea majoritate poartă 

masca de protecţie în mijloa-

cele de transport în comun şi 

în alte spaţii publice închise. 

Clujenii s-au adaptat rapid şi 

din mers la noile restricţii pri-

vind utilizarea mijloacelor de 

transport în comun şi în ceea 

ce priveşte purtarea măştii în 

spaţiile închise.

În decursul zilei de joi, pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, spunea că 

miercuri dimineaţa au fost 

9.709 călători între orele 07:00 

şi 9:45, iar fără mască au fost 

identifi cate doar 16 persoane. 

Clujenii au fost cumpătaţi, nu 

s-au înghesuit în spaţiile pu-

blice şi au respectat măsurile 

impuse de starea de alertă.

„Cred că asta spune totul 

despre gradul de responsa-

bilitate al clujenilor şi de fap-

tul că asta ajută autorităţile 

să ţinem situaţia în continu-

are sub control şi, aşa cum 

aţi văzut, şi la ieşirea din 

starea de urgenţă, Clujul a 

fost cu fruntea sus. Nu am 

avut probleme speciale, nu-

mărul de infecţii a fost în 

jur de 40-50 din municipiu 

pe întreaga perioadă şi, cu 

alte cuvinte, respectarea din 

perspectiva civică a acestor 

reguli, fără a fi nevoie de 

baston şi chitanţier contea-

ză cel mai mult”, este de pă-

rere primarul.

„Pe asta contez şi eu în pe-

rioada următoare, ca aceste re-

guli minimale impuse de auto-

rităţi, care sunt în fond reguli 

de bun-simţ cu care vom con-

vieţui de aici înainte ca parte 

a stilului nostru de viaţă. Mă 

refer la lucruri precum acelea 

ca atunci când eşti răcit să porţi 

o mască, să nu transmiţi şi al-

tora”, este de părere edilul.

Călătorii fără mască,
mai întâi doar atenţionaţi

Primarul explică şi ce pă-

ţesc cetăţenii care au fost vă-

zuţi fără mască de protecţie 

în mijloacele de transport în 

comun. Pentru început, auto-

rităţile locale se bazează pe 

atenţionarea cetăţenilor, dar 

în viitorul apropiat se vor a-

plica şi sancţiuni.

„Au fost atenţionaţi. Pri-

ma dată, la fel ca în orice si-

tuaţie la Cluj când am impus 

condiţii noi, prima dată lu-

crăm la informare, prevenţie, 

atenţionare, mustrare, aver-

tisment şi după care trecem 

la etapa a doua, cea a sanc-

ţiunilor. Evident, că cei care 

nu au avut, nu au urcat în 

autobuz, mă refer la persoa-

nele care au fost depistate fă-

ră mască. În staţiile impor-

tante din municipiu, în zo-

nele aglomerate, Poliţia Lo-

cală este prezentă acolo, in-

formează cetăţenii, asigură 

intrarea pe uşa din faţă. Şo-

ferul, de asemenea, respinge 

pe cei care nu au mască să 

urce în autobuz şi s-au obiş-

nuit oamenii cu această re-

gulă”, a declarat Emil Boc.

Ce se întâmplă dacă eşti prins fără mască 
în mijlocele de transport în comun?

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Partea plină a paharului este că, de foarte multe ori, 
cetățenii din autobuz, care aveau mască, au luat 
atitudine, rugându-i discret, mai puțin discret, mai 
voalat, mai nevoalat, pe cei care nu aveau mască, să 
poarte mască. Asta este simțul unei colectivități civilizate, 
responsabile, care arată că la Cluj se poate trăi altfel.“

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, a anun-

ţat că cel puţin încă două 

săptămâni, Spitalul Clinic 

de Recuperare din 

Cluj-Napoca rămâne spital 

suport pentru pacienţii cu 

coronavirus. Asta înseamnă 

că toţi ceilalţi pacienţi care 

ar avea nevoie de serviciile 

medicale ale spitalului tre-

buie să mai aştepte.

„A fost o şedinţă a grupului 

tehnic medical, organism con-

sultativ al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă. De-

ocamdată, propunerea este ca 

cel puţin încă două săptămâni 

să se funcţioneze pe acelaşi sis-

tem şi în aceeaşi formulă, având 

în vedere că abia după 1 iunie 

vom putea avea o imagine cla-

ră a evoluţiei epidemiologice”, 

a declarat prefectul judeţului 

Cluj, Mircea Abrudean.

„Oamenii care ne sună pen-

tru programări primesc infor-

maţiile medicale necesare, cât 

este posibil, pe această perioa-

dă, telefonic şi sunt anunţaţi 

că se vor relua programările 

după ce ne vom relua activita-

tea de profi l. Spitalul de Recu-

perare este un spital multifunc-

ţional, iar în funcţie de fi ecare 

dintre specializări, medicul de 

familie îi redirecţionează spre 

o unitate medicală. Medicul de 

familie, în funcţie de patologia 

pacientului, medicul de fami-

lia asigură monitorizarea paci-

enţilor”, a declarat Sanda Pa-

trichi, managerul spitalului, 

pentru Monitorul de Cluj.

Singurul spital 
de Recuperare 
din Transilvania

Spitalul Clinic de Recupe-

rare din Cluj-Napoca este sin-

gurul în Transilvania, în ţară 

existând doar două spitale mul-

tidisciplinare având acest spe-

cifi c, asigurând servicii medi-

cale în specialităţile cardiolo-

gie, neurologie, balneologie, 

ortopedie-traumatologie, chi-

rurgie plastic şi reparatorie, 

susţinute de activitatea labo-

ratoarelor de radiologie şi ima-

gistica medicala, analize me-

dicale, explorări funcţionale 

precum şi a bazei de tratament.

Personalul unităţii – 731 

angajaţi aparţinând diferite-

lor categorii profesionale – 

asigură desfăşurarea actului 

medical în benefi ciul unui nu-

măr mediu de 12.000 pacienţi 

spitalizaţi anual pe cele 403 

paturi şi circa 36.000 pacienţi 

trataţi ambulatoriu.

Unităţile medicale 
rămân pregătite

Spitalele care au fost pre-

gătite pentru a primi paci-

enţii infectaţi cu noul coro-

navirus vor rămâne în ace-

eaşi situaţie cel puţin încă 

două săptămâni. Se va re-

veni la normalitate în cazul 

în care nu va exista o creş-

tere semnificantă a numă-

rului de infectări.

„A fost o şedinţă a grupu-

lui tehnic medical legată de re-

venirea la normal a spitalelor 

din Cluj. Rămânem încă două 

săptămâni pe acelaşi sistem, 

pentru că încă nu ştim exact 

cum va evolua pandemia du-

pă 1 iunie, cu noile măsuri de 

relaxare şi apoi vom analiza 

concret care spitale vor ieşi din 

schema COVID-19, dacă cifre-

le vor arăta la fel ca până 

acum”, a precizat Mircea Abru-

dean, prefectul judeţului Cluj.

Pe lângă Spitalul Clinic de 

Recuperare, şi Spitalul Clinic 

de Boli Infecţioase, Clinica 

Medicală 1, respectiv Spitalul 

Municipal „Clujana” rămân 

unităţile medicale pregătite 

pentru pacienţii depistaţi po-

zitiv la COVID-19.

Spitalele „COVID-19” rămân 
în gardă până în luna iunie
Pentru încă două săptămâni, unităţile medicale din Cluj desemnate 
„vârf de lance” în lupta cu noul coronavirus vor fi pe poziţii

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca va rămâne în continuare spital pentru pacienţii bolnavi de COVID-19

Comisarul-şef Mircea Ion 

Rus a fost detaşat din 

fruntea Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean (IPJ) 

Cluj, în funcţia de 

inspector-şef la IPJ 

Ialomiţa, cu începere de 

astăzi, 25 mai, printr-un 

Ordin al Ministerului 

Afacerilor Interne (MAI).

Informaţia cu privire la 

schimbarea din funcţie a lui 

Mircea Rus a circulat în presă 

încă din luna martie, însă de-

cretarea stării de urgenţă a amâ-

nat punerea în aplicare. Acum, 

comisarul-şef Mircea Rus ur-

mează să îşi petreacă următoa-

rele trei luni în judeţul Ialomiţa, 

potrivit infocluj.ro.

Motivul acestei mutări ar 

fi că şeful de la IPJ Ialomiţa, 

comisarul Cristian Ivan, a 

intrat într-un conflict grav 

cu prefectul judeţului, Toni-

ţa Manea. Ca urmare a dis-

putei dintre cei doi, şeful 

IPJ Ialomiţa a fost retrogra-

dat la Ordine Publică.

Comandantul IPJ Cluj va 

fi  detaşat pe o perioadă de 

trei luni de zile la conduce-

rea IPJ Ialomiţa. Poziţia lă-

sată liberă de Mircea Rus va 

fi  ocupată temporar de către 

Ciprian Rus, şeful Poliţiei 

municipiului Cluj-Napoca.

Fost şef al Biroului de In-

vestigaţii Criminale (BIC), Mir-

cea Rus devenea, în noiem-

brie 2018, primul şef „stabil” 

la IPJ Cluj, după o perioadă 

îndelungată în care Inspecto-

ratul de Poliţie Judeţean Cluj 

a avut doar şefi  interimari.

Mircea Rus a promovat 

atunci examenul pentru ocu-

parea funcţiei de şef al IPJ 

Cluj, asta după ce a mai avut 

o tentativă de obţinere a 

funcţiei participând la con-

cursul din 2017. La acea vre-

me, nu a promovat exame-

nul, obţinând nota 3.

Mişcări de trupe în 
fruntea Poliţiei clujene
Șeful IPJ, comisarul Mircea Ioan Rus, detașat la Ialomița

O analiză a oraşelor 

din România cu cea mai 

puternică economie 

arată că Bucureştiul şi 

Cluj-Napoca se afl ă abia 

pe locurile 9 şi 10, clasa-

mentul fi ind condus 

de Ghimbav.

Pentru a vedea care sunt 

cele mai dezvoltate localităţi 

din România din punct de 

vedere economic, analiza ţi-

ne cont de doi indicatori:

 Produsul Intern Brut 

(PIB) per Capita local, esti-

mat pe baza veniturilor fir-

melor locale. Acest indica-

tor arată forţa firmelor de 

la nivel local;

 Impozitul pe Venit per 

Capita. Acesta este un indi-

cator al bunăstării creat la 

nivel local de toate entităţi-

le plătitoare de salarii.

Impozitul pe Venit (IPV) 

este o măsură a numărului 

de salariaţi şi a valorii me-

dii a salariului la nivel lo-

cal. Aici, a fost calculată 

media pe 2013-2017, pentru 

a evita variaţiile ce apar de 

la an la an, şi nu a fost lu-

at în considerare anul 2018, 

când IPV-ul a scăzut dras-

tic, datorită unor măsuri ale 

Guvernului (impozitul pe 

venit a fost diminuat de la 

16% la 10%).

Pe prima poziţie a clasa-

mentului se afl ă oraşul Ghim-

bav, judeţul Braşov, iar rea-

lizatorii analizei explică acest 

lucru prin faptul că la nivel 

local există multe fi rme pu-

ternice: IAR, Viessmann, Pre-

mium Aerotec, PREH, Ben-

chmark Electornics, Joy-

sonquin Automotive Systems. 

Numărul mare de fi rme pre-

zente în Ghimbav se dato-

rează faptului că oraşul es-

te parte a Zonei Metropoli-

tane Braşov, care a atras aten-

ţia investitorilor străini.

Acelaşi lucru se întâmplă 

şi în cazul Mioveniului (un-

de, în 2011, 14.000 oameni 

făceau naveta zilnic către fa-

brica Dacia şi alte fi rme din 

oraş), Otopeniului (cu 11.000 

navetişti zilnic în 2011), Vo-

luntariului (cu 7.600 nave-

tişti în 2011), sau Năvoda-

riului (cu Rafi năria Rompe-

trol şi industria hotelieră atră-

gând 2.600 navetişti în 2011).

Clujul, doar locul 10 
printre oraşele 
cu economie puternică
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Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor 

(CMID) a ajuns să coste 

101 milioane de euro. 

După falimente răsună-

toare, licitaţii anulate, 

„lucrări malefi ce” şi bani 

publici sifonaţi pe con-

strucţii imaginare, valoa-

rea investiţiei a crescut 

de mai bine de patru ori.

2011 – Asociaţia Confort 

SA, Atzwanger SPA, Ladurner 

Impianti SRL şi SV Vel Ser-

vice SA câştigă licitaţia pen-

tru construirea Centrului de 

Deşeuri, cu o ofertă de 107, 5 

milioane de lei (fără TVA), cir-

ca 23,8 milioane de euro

2012 – Confort SA intră în 

insolvenţă, dar încasează de 

la Consiliului Judeţean Cluj 

15,8 milioane de euro pe lu-

crările făcute până la intrarea 

în insolvenţă, dar şi după in-

trarea în insolvenţă

2013 – Italienii de la 

Atzwanger SPA devin liderul 

asocierii pentru continuarea 

lucrărilor la groapa ecologi-

că. După scurt timp, DNA a 

susţinut că fostul preşedinte 

al CJ Cluj, Horea Uioreanu, 

şi vicepreşedintele CJ Cluj, 

Ioan Oleleu, ar fi  favorizat 

fi rma lui Ioan Bene, Napoca 

SA, în sensul că au introdus-o 

direct ca subcontractor, ne-

permis prin contractul cu fi -

nanţare europeană

2014 – Apar primele pro-

bleme la Centrul de Deşe-

uri: excavări ilegale, fisuri 

în fundaţie, lucrările execu-

tate nu erau de calitate, ex-

perţii spun că există riscul 

ca întreaga construcţie să se 

prăbuşească, numind-o „lu-

crare malefică”

Final de 2014 – Contrac-

tul pentru construirea Centru-

lui de Deşeuri cu fi rma Atzwan-

ger SPA a fost reziliat

2015 – CJ Cluj mai plă-

teşte 11,6 milioane de euro 

către Atzwanger SPA, ulti-

mele plăţii fi ind făcute în va-

ra lui 2015, când deja o ex-

pertiză confi rma dezastrul 

de la Centrul de Deşeuri

2015 – Consiliul Judeţean 

depune o plângere penală la 

DNA Cluj împotriva construc-

torului Centrului de Deşeuri

2015 – Consilierul jude-

ţean Mihai Seplecan depune 

plângere penală împotriva 

funcţionarilor publici impli-

caţi în proiectul CMID pe ca-

re îi acuză de abuz în servi-

ciu în legătură cu proiecta-

rea şi executarea lucrărilor 

la Centrul de Deşeuri

Monitorul de Cluj a scris 

despre faptul că echipa de 

implementare a proiectului, 

aproximativ 20 de persoane, 

au încasat în total din no-

iembrie 2011 peste 235.000 

de euro. Din echipa de im-

plementare a proiectului la 

Centrul de Deşeuri, se nu-

mără, printre alţii, Mariana 

Raţiu, Vinicius Mărgeanu, 

Simona Tatomir, Ştefan Ili-

escu, Corina Salanţă, San-

da Oltean, Diana Coman sau 

Claudiu Salanţă.

Iulie 2015 – Procurorii 

Parchetului de pe lângă Ju-

decătoria Cluj-Napoca în-

cep urmărirea penală pen-

tru lucrări fără autorizaţie, 

excavări ilegale şi furt de 

pământ CMID

2016 – valorea Centrului 

de Deşeuri creşte cu peste 22 

milioane de euro, judeţul tre-

buie să returneze 15,5 mili-

oane de euro cheltuieli nee-

ligibile plus lucrări executa-

te neconforme

2017 – contractul pentru 

fi nalizarea primei celule a 

Centrului de Deşeuri este atri-

buit fi rmei Kranz Eurocenter 

contra sumei de 24 milioane 

de euro

2017 – se vorbeşte despre 

începerea lucrărilor la faza a 

II-a a proiectul care se ridică 

la peste 45 milioane de euro

2019 – Consiliul Judeţean 

a reziliat, pentru a doua oa-

ră, contractul pentru constru-

irea Centrului de Deşeuri

Iulie 2019 – Consiliul Ju-

deţean Cluj a acordat fără li-

citaţie un contract în valoa-

re de 54,7 milioane lei (circa 

11,6 milioane de euro, fără 

TVA) către Regia Autonomă 

a Domeniului Public (RADP), 

una dintre regiile administra-

ţiei locale, pentru proiectarea 

şi execuţia CMID

Anul şi dublarea investiţiei. „Calendarul” eşecului CMID, 
prezentat acum de Alin Tișe drept „un mare succes” 

COSTURI

101,6
milioane de euro 
este valoarea 
integrală a investiţiei 
„Sistem de 
Management Integrat 
al Deșeurilor 
în Județul Cluj“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Comisariatul Judeţean Cluj 

al Gărzii Naţionale de 

Mediu a intervenit în situa-

ţia privind managementul 

deşeurilor în judeţul Cluj.

Miercuri, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, Alin Ti-

şe, a înaintat un nou termen 

pentru fi nalizarea Centrului 

de Management Integrat al 

Deşeurilor (CMID). După da-

rea în funcţiune a CMID „anul 

acesta”, „luna viitoare” sau 

„în câteva zile”, Tişe promi-

tea că prima maşină cu deşe-

uri va ajunge la celula 1 „în 

câteva ore”. Inaugurarea unei 

bucăţi a proiectului s-a lăsat 

aşteptată şi de această dată, 

fi ind anunţată ulterior abia vi-

neri după-amiază.

CMID funcţionează, în ju-

deţul Cluj, ca parte a Siste-

mului de Management Inte-

grat al Deşeurilor (SMID). 

Aşadar, CMID, ca parte a 

SMID, deserveşte întregul ju-

deţ şi are ca scop îndeplini-

rea cerinţelor legislative na-

ţionale şi europene privind 

gestionarea deşeurilor, atra-

ge atenţia Comisariatul Ju-

deţean Cluj al Gărzii Naţio-

nale de Mediu, într-un co-

municat remis vineri.

Raportul de amplasament 

al CMID a fost realizat „în 

scopul dezvoltării structuri-

lor de colectare şi transport 

a deşeurilor pentru întrea-

ga populaţie a judeţului, op-

timizării structurii de colec-

tare şi transport a deşeuri-

lor urbane, depozitării de-

şeurilor nepericuloase de tip 

menajer colectate din judeţ, 

în condiţii care să asigure 

protecţia sănătăţii oameni-

lor şi protecţiei mediului, 

îmbunătăţirii generale a stă-

rii mediului în zonele afe-

rente depozitelor de deşeuri 

menajere neconforme, etc.”.

Acordul de mediu a fost 
emis pentru întregul SMID, 
nu doar celula 1 a CMID

Acordul de mediu nr 

18-NV6/12.08.2010, cu modifi -

cările şi completările ulterioare, 

a fost emis pentru SMID ca un 
tot unitar şi nu doar pentru 
celula nr. 1, ca un depozit de 

sine stătător, care are ca activi-
tate doar depozitarea deşeuri-

lor, chiar dacă sunt îndeplinite 

prevederile HG 349/2005 pri-

vind depozitarea deşeurilor, aver-

tizează Garda de Mediu.

„Până la această dată, in-
stituţia noastră nu a intrat 
în posesia unui document 
care să certifice finaliza-
rea tuturor lucrărilor. Be-

neficiarul acestor lucrări es-

te Consiliul Judeţean Cluj. 

În consecinţă, este normal 
şi legal ca viitoarea auto-
rizaţie integrată de mediu 
să se raporteze la îndepli-
nirea tuturor condiţiilor 
din acordul de mediu SMID 
şi să nu fie una parţială”, 

mai spun reprezentanţii Găr-

zii de Mediu.

CMID aşteaptă autorizaţia 
integrată de mediu

Reamintim, că forul admi-

nistrativ judeţean a solicitat, 

din nou, Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului (AN-

PM) emiterea autorizaţiei in-

tegrate de mediu pentru Cen-

trul de Management Integrat 

al Deşeurilor (CMID). Asta du-

pă ce, la prima încercare, în 

ianuarie 2020, forul adminis-

trativ judeţean a mai solicitat 

o dată ANPM emiterea auto-

rizaţiei, fi ind retrimis „să mai 

aprofundeze niţel subiectul”.

După aproape un deceniu 

de la începerea lucrărilor la 

CMID şi investiţii de peste 

100 de milioane de euro, pri-

ma celulă a depozitului de 

deşeuri a fost, în sfârşit, fi -

nalizată. Alin Tişe s-a încă-

păţânat să transmită săptă-

mânal că investiţia va fi  şi 

inaugurată, însă faptele con-

crete întârziau. Deunăzi, a-

vând în vedere faptul că ram-

pele temporare Salprest şi 

cea a RADP sunt aproape pli-

ne, Comitetul Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă a ho-

tărât să permită ducerea de-

şeurilor în celula de la CMID 

şi în lipsa unei autorizaţii.

Garda de Mediu transmite 

că Agenţia pentru Protecţia Me-

diului Cluj a transmis notifi ca-

rea Regiei Autonome a Dome-

niului Public (RADP) Cluj, ca-

re precizează că „la data de 

19.05.2020 se va atinge 75% 

din capacitatea maximă de de-

şeuri admisă, conform A.M. nr. 

115 din 14.09.2015, revizuită la 

dată de 18.02.2019”. Capacita-

tea autorizată a acestei platfor-

me este de 358.000 tone.

Soluţia legală? Finalizarea 
CMID sau depozitarea 
în alte judeţe!

„Din deşeurile care intră pe 

platformă, o parte este recicla-

tă şi o altă parte este transpor-

tată spre depozitare fi nală, pe 

depozite autorizate din alte ju-

deţe. Având în vedere că 75% 

din capacitate a fost atinsă în 

circa 4 ani şi jumătate (înce-

pând cu septembrie 2015), re-

zultă că până la atingerea ca-

pacităţii maxime există timpul 

necesar pentru ca demersurile 

iniţiate să conducă la «găsirea 

unui depozit de deşeuri AUTO-

RIZAT în vederea redirectiona-

rii deşeurilor», aşa cum se sti-

pulează în actuală autorizaţie 

de mediu a RADP Cluj”, mai 

transmite Garda de Mediu.

„În concluzie, soluţia le-
gală şi de dorit pentru ju-
deţul Cluj este fi nalizarea 
şi autorizarea CMID, cu toa-
te instalaţiile funcţionale. 

În acest fel, vor scădea şi 

costurile actuale (inclusiv 

pentru cetăţeni) pentru ges-

tionarea deşeurilor. În situ-
aţia în care, acest lucru nu 
va fi  posibil, soluţia legală 
este depozitarea pe un alt 
depozit AUTORIZAT din ţa-
ră, aşa cum s-a procedat şi 
până în prezent”, afi rmă 

Garda de Mediu.

Garda de Mediu îl avertizează pe Alin Tişe! 
Unde se pot depozita legal gunoaiele din județul Cluj? Într-un depozit AUTORIZAT!

„Consiliul Judeţean nu co-
mentează, este punctul de 
vedere al Gărzii de Mediu și 
atât. Am putea să spunem 
atât: din punctul nostru de 
vedere este un comunicat 
pripit și nu ţine cont de ade-
vărata realitate de mediu și 
deșeuri din judeţ”, este repli-
ca forului administrativ jude-
ţean, transmisă de purtăto-
rul de cuvânt Valentin Jucan.

În schimb, Comisariatul 
Judeţean Cluj al Gărzii 
Naţionale de Mediu menţio-
nează că „SMID a fost fi nan-
ţat parţial din fonduri euro-
pene” și, în consecinţă, „este 
evident că verifi carea cheltu-
irii acestor fonduri va avea în 
vedere respectarea tuturor 
investiţiilor/proceselor/insta-
laţiilor prevăzute în acordul 
de mediu al SMID”.

CJ Cluj: „Este părerea 
Gărzii de Mediu,
un comunicat pripit”

Garda de Mediu afi rmă că nu este cea mai bună idee inaugurarea primei celule de la CMID.



luni, 25 mai 2020 ADMINISTRAȚIE 5

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

După ani de zile în care 

i-a amăgit pe clujeni, 

preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

anunţă cu surle şi trâmbi-

ţe că Centrul de 

Management Integrat 

al Deşeurilor (CMID) 

este operaţional.

Prima maşină de gunoi a in-

trat, vineri, în noul Centru pen-

tru Managementul Integrat al 

Deşeurilor. „Judeţul Cluj înche-

ie defi nitiv epoca poluării!”, 

anunţă triumfător Alin Tişe. Mo-

nitorul de Cluj a fost singurul 

ziar din Cluj-Napoca, din jude-

ţul Cluj, dar şi din ţară care a 

documentat „saga” construirii 

CMID încă din 2011 şi a ţinut 

evidenţa banilor cheltuiţi la acest 

obiectiv. O groază de bani.

„Investiţia de la Centrul 

pentru Managementul Integrat 

al Deşeurilor are o valoare de 
aproximativ 70 de milioane 
de euro, este cel mai mare cen-

tru de acest tip din România, 

cu o capacitate de depozitare 

de peste 1,5 milioane de me-

tri cubi”, se arată în comuni-

catul de presă remis de forul 

administrativ judeţean.

Nu mai departe de anul tre-

cut, în iulie 2019, Consiliul Ju-

deţean ne-a trimis un drept la 

replică în care spunea că „afi r-

maţia potrivit căreia «Centrul de 

Deşeuri (...) a ajuns să coste 101 

milioane de euro, de patru ori 

valoarea iniţială, şi încă înghi-

te bani»” este una falsă!”. Cal-

culele noastre nu au fost făcu-

te din pix, dragi cititori, ci din 

informaţiile furnizate tocmai de 

Consiliul Judeţean Cluj!

„În primul rând, valoarea 

totală cumulată a întregului 

proiect «Sistem Integrat de 

Management Integrat al De-

şeurilor în judeţul Cluj», care 

include atât activitatea de în-

chidere a vechilor rampe de 

gunoi neconforme, cât şi edi-

fi carea noului CMID, este mai 
puţin de jumătate din valoa-
rea menţionată în articol, re-
spectiv de 231.920.074,13 lei 
(aproximativ 50 de milioa-
ne de euro)”, ne transmitea, 

în vara anului trecut, Consi-

liul Judeţean.

La nici şase luni distanţă, 

încurcată în propriile socoteli, 

forul administrativ judeţean, 

care ne-a „bombardat” în toţi 

aceşti ani cu drepturi la repli-

că la foc continuu, a recunos-
cut negru pe alb că valoarea 
totală a investiţiei „Sistem 
de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Cluj” 
este de 419.165.470 lei TVA 
inclus (101.652.836 euro).

CMID, deschis 
fără autorizaţie

„Operatorul rampei tempo-

rare de deşeuri a RADP a no-

tifi cat Agenţia de Mediu în le-

gătură cu atingerea pragului 

limită de 75% pentru depozi-

tarea deşeurilor. În contextul 

deciziilor pe domeniul mediu 

ale Comitetului Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă şi ţi-

nându-se cont de faptul că ce-

lula CMID este operaţională, 

a fost asigurat fl uxul deşeuri-

lor sortate şi ecologizate”, mai 

transmit reprezentanţii Con-

siliului Judeţean Cluj.

Având în vedere că rampe-

le temporare Salprest şi cea a 

RADP sunt aproape pline, Co-

mitetul Judeţean pentru Situ-

aţii de Urgenţă a hotărât să 

permită ducerea deşeurilor în 

celula de la CMID şi în lipsa 

unei autorizaţii, a mărturisit 

Alin Tişe. Activiştii de mediu 

s-au prins de şmecherie şi acu-

ză că CJ Cluj şi Comitetul de 

Urgenţă au făcut „blat” pen-

tru permiterea depozitării de 

deşeuri în prima celulă, în lip-

sa autorizaţiei de mediu.

„Din deşeurile care intră 

pe platformă, o parte este re-

ciclată şi o altă parte este trans-

portată spre depozitare fi na-

lă, pe depozite autorizate din 

alte judeţe. Având în vedere 

că 75% din capacitate a fost 

atinsă în circa 4 ani şi jumă-

tate (începând cu septembrie 

2015), rezultă că până la atin-

gerea capacităţii maxime exis-

tă timpul necesar pentru ca 

demersurile iniţiate să condu-

că la «găsirea unui depozit de 

deşeuri AUTORIZAT în vede-

rea redirectionarii deşeurilor», 

aşa cum se stipulează în ac-

tuală autorizaţie de mediu a 

RADP Cluj”, transmite în 

schimb Garda de Mediu.

După ce a obţinut, fără li-

citaţie, contractul pentru fi -

nalizarea lucrărilor de la C-

MID, tot Regia Autonomă a 

Domeniului Public (RADP) 

Cluj va asigura temporar şi 

administrarea, respectiv ope-

rarea Centrului. Vă mai amin-

tiţi în 2017, când serviciile 

fi rme de salubritate Strict 

Prest SRL au fost contracta-

te, prin încredinţare directă, 

fără licitaţie, cu ajutorul lui 

Alin Tişe, după haosul gu-

noaielor din Floreşti...?

Capacitatea staţiei 
de tratare a levigatului 
este subdimensionată!

Potrivit CJ Cluj, pentru re-

alizarea celulei de depozitare 

au fost realizate lucrări de te-

rasamente ce au presupus:

1. dislocarea unor cantităţi 

de pâmânt şi realizarea unor 

lucrări de umplutură de pes-

te 750.000 de mc, echivalen-

tul a aproximativ 42.000 de 

autobasculante de 18 mc;

2. soluţii complexe de sta-

bilizare şi drenare a apelor 

subterane interceptate în ver-

santul pe care a fost realiza-

tă prima celulă ce au presu-

pus forarea a peste 300 de pi-

loţi de beton armat cu diame-

trul de 900 de mm, cu lun-

gimi de până la 27 m şi a pes-

te 430 m de piloţi secanţi cu 

lungimi până la 24 de m, re-

spectiv forarea unei lungimi 

cumulate de peste 15 km.

Sistemul de drenare a ape-

lor subterane de sub celulă 

şi sistemul de drenare a le-

vigatului au presupus utili-

zarea unei cantităţi de pes-

te 40.000 de mc de sorturi, 

echivalentul a peste 2.200 

de autobasculante de 18 mc. 

Staţia de osmoză de osmo-

ză inversă pentru tratarea le-

vigatului are o capacitate de 

operare de 106 metri cubi pe 

zi, mai transmite forul ad-

ministrativ judeţean.

Specialiştii în mediu spun 

că, zilnic – în medie – 136,5 

mc de precipitaţii vor cădea 

peste gunoiul depozitat în 

„farfuria” imensă de la CMID, 

deschisă, se îmbibă în gunoi 

şi se transformă în 136,5 mc 

de levigat. Acest levigat tre-

buie tratat. Capacitatea sta-

ţiei de tratare levigat (Klar-

win) prevăzută pentru CMID 

este de 106 m3/zi. Cum 136,5 
este mai mare decât 106, în 
CMID se produc pe zi – în 
medie – cu 30 mc de levi-
gat mai mult decât poate 
staţia să neutralizeze (dacă 
merge neîntrerupt).

Fără aviz de mediu, CMID este operațional.
Nouă ani pentru prima tură de gunoaie! 
Moment istoric, dragi clujeni! Alin Tişe s-a ţinut de cuvânt... după 9 ani de aşteptare!

După 9 ani de zile în care clujenilor li s-a promis rezolvarea problemei deşeurilor, Alin Tişe a deschis 
Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID).

MESAJ DE INTERES PUBLIC

În decembrie 2014, 

sub steagul Uniunii 

Europene şi stema 

Guvernului României, 

o mână de funcţionari 

ai Consiliului Judeţean 

Cluj s-au revoltat împo-

triva presei care a publi-

cat „insinuări” despre 

„suspiciuni de corupţie” 

şi ameninţau jurnaliştii 

cu „antrenarea răspun-

derii penale sau materi-

al, după caz”.

După atâţia ani de promi-

siuni neonorate, costuri mă-

rite exponenţial, o expertiză 

tehnică ce arată că la CMID 

s-au comis ilegalităţi şi lu-

crări de mântuială, deschide-

rea CMID nu este un motiv 

de bucurie, aşa cum doreşte 

să ne prezinte Consiliul Ju-

deţean Cluj, sub formă de 

praf în ochi, ci o mărturie 

tristă a incapacităţii autorită-

ţilor locale de a lucra efi ci-

ent, în slujba cetăţenilor.

În ceea ce ne priveşte pe 

noi, jurnaliştii, încheiem cu 

mesajul transmis şi atunci 

când am fost somaţi să nu 

mai scriem despre „saga” 

CMID. Vom continua aşadar 

să scriem tot ceea ce noi 

considerăm că este în inte-

resul cetăţenilor să ştie des-

pre modul în care sunt chel-

tuiţi banii publici şi le sunt 

apărate interesele!

Au băgat pumnul în gura 
presei. Presa nu a cedat!
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Încep lucrările de alimentare cu apă şi canalizare 
în Oraşul Jibou şi satele învecinate

Azi 21 Mai 2020 la sediul Primăriei Jibou a fost semnat contractul de lucrări „Extinderea şi 
reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimen-
tării cu apă în zona Someş Odorhei-Năpradea“, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în 
cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Acest contract are o valoare de 43.764.386,77 lei fără TVA, cu o durată de execuţie de 24 
luni. Lucrările vor viza extinderea și reabilitarea reţelei de distribuţie a apei pe 19 străzi, pe o 
lungime de 58 km cu 1237 branșamente precum și extinderea și reabilitarea reţelei de cana-
lizare pe o lungime de 18 km cu 1024 de racorduri pe 42 de străzi.

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare propuse se vor executa pe raza Unităţilor Ad-
ministrativ Teritoriale din orașul Jibou și localităţile Husia, Noţig, Someș Guruslău, Traniș, 
Brebi, Jac, Năpradea, Sălăţig și Someș Odorhei.

Contractul de lucrări pentru Jibou, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 
– 2020 va contribui semnifi cativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania 
de Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătăţit de sănătate și confort pentru popula-
ţie în condiţii de siguranţă, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uza-
te neepurate sau insufi cient epurate, la reducerea costurilor prin efi cientizarea operării precum 
și la eliminarea vulnerabilităţilor prezente în particular ale sistemelor alimentate din surse loca-
le, susceptibile a fi  afectate de fenomenele extreme ce însoţesc schimbările climatice.

Reamintim că „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020“ în ansamblul lui are o valoare totală de 
355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanţarea investiţiei se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% 
Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat și 2% bugete locale. Un credit ban-
car de 7,82% va fi  asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofi nanţarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii de apă și apă uza-
tă din judeţele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă 
potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă și protecţie a sănătăţii populaţi-
ei în localităţi care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate 
pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerinţele directivelor eu-
ropene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea 
apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Bariera de gabarit, reinstalată pe strada Mamaia
Bariera de gabarit de pe strada Mamaia, 
care a fost scoasă în urmă cu mai mult 
timp, a fost remontată. 

Odată instalată noua barieră de gabarit, 
mașinile mai înalte de 2,3 metri nu mai 
pot să treacă.

FOTOGRAFIA ZILEI
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a primit „o declaraţie de 

dragoste” inedită pe un 

zid din Parcul Central 

„Simion Bărnuţiu”.

Un clujean, în semn de 

recunoştinţă, a scris un me-

saj pe un zid din Parcul 

Central, pentru a-şi arăta 

susţinerea faţă de primarul 

Emil Boc. Ne întrebăm, oa-

re unde au fost poliţiştii lo-

cali, în timpul realizării ope-

rei de artă?

„COVID is temporary, Emil 

Boc is forever” (COVID este 

temporar, Emil Boc este pen-

tru totdeauna – n.r.) este me-

sajul realizat cu spray. To-

tuşi, mesajul inedit s-ar pu-

tea să îl coste scump pe cel 

care l-a realizat.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca continuă războ-

iul cu graffi ti-urile şi a achi-

ziţionat în toamna anului 

trecut o instalaţie mobilă de 

curăţare ecologică a desene-

lor care au împânzit ziduri-

le clădirilor din oraş. Echi-

distanţa edilului ar trebui să 

se vadă acum, când în loc 

de înjurături sau mâzgăleli 

porcoase, pe zid a apărut un 

mesaj în favoarea lui.

„Ne va ajuta la înlătura-

rea desenelor de tip graffi ti 

şi a straturilor de vopsea de 

pe faţadele clădirilor, fără a 

utiliza substanţe chimice şi 

fără a distruge suprafeţele, 

dar şi la curăţarea faţadelor 

monumentelor, zidurilor şi 

pavajelor”, a precizat Emil 

Boc despre noul aparat al Pri-

măriei, subliniând faptul că 

amenzile pentru vandalism 

vor fi  în continuare aspre.

„Vom aplica amenzi ma-

xime permise de lege pentru 

toţi cei care ne sfi dează. Re-

pet, nu pot să înţeleg, cum 

să vii să-ţi baţi joc de o clă-

dire nou-renovată în centrul 

Clujului doar pentru a-ţi sa-

tisface un impuls de moment? 

Dincolo de aceste sancţiuni 

pe care le vom aplica în con-

tinuare, vom curăţa clădiri-

le şi vor arăta aşa cum tre-

buie în centrul Clujului”, a 

mai punctat Boc.

COVID e temporar, 
Emil Boc e pentru totdeauna

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

La începutul lunii mai, 

ministrul Afacerilor 

Interne, Marcel Vela, 

a stârnit multă vâlvă 

cu declaraţiile sale 

privind activitatea 

Poliţiilor Locale.

„Poliţia Locală are un avan-

taj care nu este comparativ 

cu Poliţia Naţională. Poliţiştii 

locali sunt în subordinea pri-

măriilor, s-au mărit salariile 

la primării şi în mod automat 

funcţionarii de acolo au sala-

rii foarte mari”, a declarat Ve-

la, stârnind revolta agenţilor 

locali. A urmat un protest în 

masă al poliţiştilor locali, ca-

re au intrat în grevă japone-

ză, inclusiv în judeţul Cluj.

Ca urmare a decretării stă-

rii de urgenţă, poliţiştii locali 

au trecut în subordinea Mi-

nisterului Afacerilor şi Inter-

nelor (MAI). Puşi pe fapte 

mari cu puterile lor mărite, 

poliţiştii locali au călcat dese-

ori pe nervii oamenilor. Un 

caz proeminent a fost sem-

nalat de Monitorul de Cluj la 

Floreşti, acolo unde, în plină 

pandemie COVID-19, Poliţia 

Locală s-a apucat să dea 

amenzi pentru cei care „i-au 

lezat imaginea” primarului 

Horia Şulea, pe Facebook.

Asociaţia pentru Apărarea 

Drepturilor Omului în Româ-

nia – Comitetul Helsinki (A-

PADOR-CH) i-a adresat atunci 

o solicitare lui Marcel Vela, ce-

rându-i să dispună o anchetă 

internă în acest caz. Ba mai 

mult, reprezentanţii ONG-ului 

i-au mai cerut ministrului ca 

după încetarea stării de urgen-

ţă să facă o analiză cu privire 

la benefi ciile/prejudiciile adu-

se comunităţii prin subordo-

narea Poliţei Locale către pri-

mar. Aceştia susţin că există 

şansa ca Poliţia Locală să trea-

că defi nitiv în subordinea MAI, 

dat fi ind faptul că există o sin-

gură Poliţie Naţională, respec-

tiv foarte multe Poliţii Locale 

– „tot atâtea câţi primari sunt”.

Boc, despre desfi inţarea 
Poliţiei Locale: „Ar fi  
un atentat la siguranţa 
comunităţilor”

Desfi inţarea Poliţiilor Loca-

le sau trecerea lor în subordi-

nea Poliţiei Naţionale este sus-

ţinută de o masă mare de oa-

meni. Într-o intervenţie telefo-

nică la o emisiune radio, pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, a fost întrebat 

şi el, joi, dacă susţine iniţiati-

va desfi inţării Poliţiei Locale 

din Cluj-Napoca, „dirijată” mo-

mentan de Marcel Bonţidean.

„Nu, nu, nu... Acest lucru 

este un atentat la siguranţa 

comunităţilor locale! Fără Po-

liţia Locală în teren, am fi  ex-

trem de nesiguri prin oraş. 

Colaborare impecabilă cum 

este la Cluj, între Poliţia Lo-

cală şi cea Naţională... este 

locul 1 în România în mate-

rie de siguranţă. Sunt oameni 

profesionişti acolo, asta e pri-

mul lucru, iar doi, să se ştie 

că ei lucrează în serviciul şi 

în interesul public al cetăţea-

nului, pe bază de profesio-

nalism. Lucrurile pot merge 

bine în oraş”, a replicat edi-

lul, respingând astfel ideea 

desfi inţării Poliţiilor Locale.

Reamintim că, începând 

cu luna octombrie 2019, 125 

de camere audio-video de tip 

„body worn” au intrat în do-

tarea Poliţiei Locale Cluj-Na-

poca. Camerele sunt utiliza-

te de către poliţiştii locali 

pentru înregistrarea mai mul-

tor categorii de intervenţii şi 

acţiuni, precum legitimarea 

persoanelor, conducerea per-

soanelor la sediul Poliţiei Lo-

cale, oprirea vehiculelor, con-

statarea infracţiunilor fl a-

grante şi a contravenţiilor, 

dar şi pentru a fi  monitori-

zate eventualele abuzuri.

Este o soluție 
desființarea 
Poliției Locale?
Emil Boc: „Sunt oameni profesionişti la Poliţia Locală 
Cluj-Napoca, numărul 1 în ţară”

PUBLICITATE

Desfi inţarea Poliţiilor Locale sau cel puţin trecerea lor defi nitivă 
în subordinea Poliţiei Naţionale este susţinută de mulţi cetăţeni.
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Imagini incredibile au fost 

surprinse ieri, în staţia 

Mareşal Constantin Prezan, 

din cartierul Mărăşti.

Două femei s-au luat la bă-

taie în staţia Mareşal Constan-

tin Prezan, din cartierul Mă-

răşti, una dintre cele mai aglo-

merate zone ale municipiului 

Cluj-Napoca.

Una dintre „combatante” 

se afl a în scaun cu rotile, dar 

acest lucru nu a împiedicat-o 

să încerce să lovească o altă 

persoană, iar ulterior să fi e 

răsturnată din scaunul elec-

tric de către un bărbat.

Femeia cu dizabilităţi nu a 

suferit leziuni grave, fi ind re-

pusă rapid în scaunul ajută-

tor de asistenta şi un martor 

afl at în zonă.

Poliţiştii s-au sesizat 
din ofi ciu

Urmare a imaginilor apă-

rute în spaţiul public, poli-

ţiştii din cadrul Poliţiei mu-

nicipiului Cluj-Napoca s-au 

sesizat din oficiu, fiind des-

făşurate cercetări sub aspec-

tul săvârşirii infracţiunilor 

de lovire sau alte violenţe 

şi tulburarea ordinii şi liniş-

tii publice.

Conform Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, 

sunt derulate verifi cări pen-

tru identifi carea persoanelor 

implicate şi stabilirea împre-

jurărilor în a avut loc starea 

confl ictuală, urmând a fi  dis-

puse măsuri legale.

Potrivit poliţiştilor clujeni, 

nu au fost depuse sesizări 

în acest sens.

Mârlănie! Femeie cu dizabilități, 
bătută şi răsturnată din scaunul special.

VEZI AICI IMAGINILE REPROBABILE 
SURPRINSE ÎN PIAȚA MĂRĂȘTI!

Un incendiu puternic 

a avut loc, ieri dimineaţă, 

în localitatea clujeană 

Sânnicoara, după 

ce mai multe maşini 

şi un bloc au luat foc.

Pompierii clujeni au inter-

venit, duminică diminineaţă, 

în comuna Apahida, localita-

tea Sânnicoara, la un incen-

diu pornit de la o banală de-

fecţiune electrică a unei ma-

şini parcate lângă un bloc.

„A fost primit un apel de 

urgenţă, în jurul orei 10:10, 

prin care a fost anunţat fap-

tul că arde un autoturism 

dintr-o parcare de pe strada 

Viitorului, din localitatea Sâ-

nicoară. Au fost alertate do-

uă autospeciale pentru stins 

incendii pentru a interveni 

la acest eveniment, după ca-

re s-a revenit la apelul iniţi-

al şi a fost menţionat faptul 

că autoturismul arde în apro-

pierea unor balcoane şi a al-

tor două autoturisme, care 

sunt în pericol să se aprin-

dă”, au transmis reprezen-

tanţii Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă Cluj.

Două maşini 
s-au făcut scrum

Potrivit ISU Cluj, pompi-

erii sosiţi la locul solicitării 

au găsit două autoturisme 

staţionate în parcarea de la 

primul nivel al unui bloc de 

locuinţe cu patru etaje, cu-

prinse în totalitate de flă-

cări, iar în apropierea aces-

tora se aflau parcate încă 

trei autoturisme.

Din fericire, vestea bună es-

te că nu au fost persoane ră-

nite în incendiul din Sânnicoa-

ra, fi ind înregistrate doar pa-

gube materiale. Locatarii apar-

tamentelor situate în apropie-

rea parcării erau ieşiţi din aces-

tea, fi ind alertaţi de zgomote-

le generate de arderea celor 

două autoturisme. A fost dis-

locat preventiv şi un echipaj 

SMURD la locul incendiului.

Căldura imensă a topit 
izolaţia termică

Stingerea fl ăcărilor, care 

au cuprins cele două auto-

turisme, a durat doar circa 

10 minute, fi ind evitată pro-

pagarea acestora la vecină-

tăţi. Cu toate acestea, căldu-

ra degajată a topit izolaţia 

termică de polistiren poziţi-

onată pe plafonul parcării, 

elementele decorative din 

aluminiu a două balcoane 

situate deasupra focarelor, 

au spart geamurile încăperi-

lor dinspre balcoane, a celor 

două apartamente, şi au to-

pit ţevile instalaţiei de scur-

gere a canalizării, care tra-

versau prin spaţiul parcării.

„Locatarii blocului nu au 

solicitat îngrijiri medicale. 

Cercetările preliminare au 

stabilit faptul că incendiul a 

pornit de la o defecţiune a 

instalaţiei electrice a autotu-

rismului”, au adăugat repre-

zentanţii ISU Cluj.

Maşini şi bloc de foc la Sânnicoară!
Mai multe maşini şi un bloc de locuințe, înghiţite de flăcări duminică dimineaţă

Incendiu puternic la Sânnicoară, mai multe maşini şi un bloc au luat foc
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Ruşii vor putea să voteze 

electronic sau prin cores-

pondenţă în viitor, con-

form unor schimbări la 

legea electorală adoptate 

de preşedintele Vladimir 

Putin, a anunţat 

Kremlinul, citat de DPA.

Noul software care va 

permite votul electronic ar 

urma să fie disponibil la ni-

vel naţional şi poate fi fo-

losit atât pentru alegeri lo-

cale, cât şi pentru alegeri 

naţionale, dar şi pentru re-

ferendumuri.

Susţinătorii noului sistem 

spun că acesta va ajuta la opri-

rea răspândirii noului corona-

virus, din moment ce nu va 

mai fi  nevoie că votanţii să se 

deplaseze la urne, conform 

agenţiei de presă TASS.

Sistemul electronic a fost 

testat de patru ori în Mosco-

va şi nu a fost atacat ciberne-

tic niciodată, a adăugat TASS.

Oponenţii şi-au exprimat 

îndoielile, spunând că un sis-

tem electronic va fi  mai u-

şor de manipulat şi va îngre-

una sarcina observatorilor 

internaţionali de a identifi -

ca neregulile.

Ei au mai semnalat că 

schimbările sunt introduse 

într-un moment în care pro-

testele publice nu sunt permi-

se din cauza pandemiei.

Nu este clar dacă noul sis-

tem va fi  disponibil la viito-

rul referendum constituţional 

care va consolida puterea lui 

Putin şi va elimina limita de 

mandate, deschizând calea ca 

el să poată rămâne la putere 

până în 2036.

Referendumul era aşteptat 

să aibă loc la mijlocul lunii 

aprilie, dar a fost anulat din 

cauza pandemiei. Conform 

unor informaţii din media ru-

seşti, noua data va fi  cel mai 

probabil 24 iunie.

Putin aprobă schimbarea 
legii electorale. 
Vot electronic în Rusia!

Afganistanul se îndreap-

tă spre trei zile bineve-

nite de încetare a lupte-

lor cu ocazia Eid el-Fitr, 

sărbătoarea marcând 

sfârşitul Ramadanului 

care a început duminică, 

după ce talibanii 

au anunţat sâmbătă 

un armistiţiu acceptat 

imediat de preşedintele 

Ashraf Ghani, 

comentează AFP.

Talibanii, care şi-au în-

mulţit în ultimele săptămâni 

atacurile sângeroase împo-

triva forţelor afgane, au cre-

at o surpriză decretând u-

nilateral încetarea luptelor 

astfel încât concetăţenii lor 

„să poată sărbători în pace 

şi bunăstare” sărbătoarea 

Eid el-Fitr, potrivit unui co-

municat transmis de unul 

din purtătorii lor de cuvânt.

Conducerea insurgenţilor 

a ordonat combatanţilor din 

subordine „să ia măsuri spe-

ciale pentru securitatea com-

patrioţilor lor şi să nu lanse-

ze operaţiuni ofensive contra 

inamicului”. Aceştia se vor 

putea apăra însă dacă sunt 

atacaţi, a adăugat textul.

Este pentru prima dată 

când talibanii lansează un 

apel la depunerea armelor 

de când o coaliţie interna-

ţională condusă de Statele 

Unite ale Americii i-a alun-

gat de la putere la sfârşitul 

lui 2001. Preşedintele Ashraf 

Ghani s-a grăbit să accepte 

oferta lor.

„În calitate de coman-

dant-şef, am indicat ANDSF 

(Forţelor Naţionale de Apă-

rare şi Securitate – n.r.) să 

respecte acest armistiţiu de 

trei zile şi să nu se apere 

decât în cazul unui atac”, a 

răspuns Ashraf Ghani ime-

diat pe Twitter.

Ashraf Ghani a propus la 

sfârşitul lunii aprilie o înce-

tare a focului cu ocazia Ra-

madanului, propoziţie res-

pinsă de talibani care au ca-

lificat-o „nici raţională, nici 

convingătoare”.

Armistiţiu în Afganistan, 
propus în premieră 
de talibani

China şi Statele Unite 

sunt „în pragul unui nou 

Război Rece”, a avertizat 

duminică ministrul chi-

nez de Externe, Wang Yi, 

care a deplâns reaprinde-

rea tensiunilor cu 

Washingtonul în jurul 

pandemiei de COVID-19, 

relatează AFP.

Primii bolnavi cu noul co-

ronavirus au fost semnalaţi la 

sfârşitul anului trecut în ora-

şul Wuhan din China. De 

atunci, virusul s-a răspândit 

în întreaga lume şi a provo-

cat peste 344.000 de morţi.

Preşedintele american Do-

nald Trump a acuzat cu re-

gularitate în ultimele săptă-

mâni autorităţile chineze că 

au întârziat să comunice da-

te cruciale privind gravita-

tea virusului a cărui răspân-

dire, în opinia sa, ar fi  putut 

fi  ţinută sub control.

„În afară de devastarea ca-

uzată de noul coronavirus, în 

SUA se propagă un virus poli-

tic”, a spus în faţa presei şeful 

diplomaţiei chineze, fără a-l nu-

mi pe preşedintele american.

„Acest virus politic profi tă de 

orice ocazie pentru a ataca şi de-

făima China”, a declarat Wang.

Beijingul şi Washingtonul 

erau deja în dispută de doi ani, 

între cele două puteri existând 

un război comercial lansat de 

administraţia Trump pe bază 

de suprataxe reciproce care afec-

tează comerţul internaţional.

Pandemia de coronavirus 

a amplifi cat şi mai mult ten-

siunile dintre cele două state.

„Unele forţe politice ame-

ricane iau ostatice relaţiile din-

tre China şi SUA şi împing ţă-

rile noastre în pragul unui nou 

Război Rece în contextul cri-

zei coronavirusului”, a mai 

spus Wang Yi.

Donald Trump a evocat po-

sibilitatea de a cere Beijingu-

lui să plătească miliarde de 

dolari drept compensaţii pen-

tru daunele cauzate de pan-

demie. În plus, SUA au făcut 

apel la o anchetă internaţio-

nală asupra originii virusului.

China este „pregătită” pen-

tru o cooperare internaţiona-

lă pentru a identifi ca sursa 

noului coronavirus, a afi rmat 

Wang. Însă, el a mai averti-

zat că o astfel de cooperare 

trebuie să fi e lipsită de orice 

„ingerinţă politică”.

Preşedintele chinez Xi 

Jinping s-a declarat în favoa-

rea unei „evaluări complete” 

a reacţiilor la nivel mondial 

la noul coronavirus odată ce 

pandemia va fi  eliminată.

China şi SUA, în pragul 
unui „nou Război Rece”?
Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii şi China au escaladat 
în contextul pandemiei de COVID-19

Beijingul avertizează: SUA şi China, în pragul unui „nou Război Rece”?

Administraţia președintelui Donald Trump a evocat posibi-
litatea efectuării primului test nuclear american după anul 
1992, ca avertisment la adresa Rusiei și Chinei, decizie ce 
ar reprezenta o schimbare radicală a politicii de apărare a 
SUA, potrivit cotidianului Washington Post, citat de AFP.

Conform prestigioasei publicaţii, care citează un înalt 
responsabil guvernamental și doi foști responsabili, 
toţi sub acoperirea anonimatului, discuţia a avut loc în 
timpul unei reuniuni desfășurate pe 15 mai și a surve-
nit după ce oficiali americani au spus că Rusia și China 
ar efectua astfel de teste. Moscova și Beijingul au dez-
minţit, în timp ce Washingtonul nu a adus dovezi în 
sprijinul acelor afirmaţii.

În opinia înaltului responsabil american citat de 
Washington Post, dacă Statele Unite ar arăta că pot efec-
tua rapid un test nuclear, aceasta ar fi  o bună tactică de 
negociere într-o perioadă în care Washingtonul încearcă 
să încheie cu Rusia și China un acord tripartit asupra ar-
melor nucleare. Reuniunea s-a încheiat fără o decizie, iar 
sursele au păreri diferite cu privire la continuarea acestei 
discuţii, mai notează cotidianul american.

Administrația Trump ar fi discutat 
despre efectuarea unui test nuclear
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 

apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

LUNI, 25 MAI
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Frunzișului între nr. 35 și 129; str. Câmpului între nr. 260 și 360; str. Agrișelor; 

str. Salviei;
Presiune scăzută: str. Aurel Ciupe; str. Ștefan Ciceo-Pop; str. Tamasi Aron; str. Dinicu Go-

lescu; aleea Porubelelor; aleea Nectarului; str. Stupilor; str. Fagurelui;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-20:00;

MARŢI, 26 MAI
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. G-ral Nicolae Dăscălescu;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 10:00-18:00;

Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Huedinului; str. Mircea cel Bătrân, str. Basarabia; str. Bucovina; str. Sebastian 

Bornemisa; str. Vasile Velican; str. Radu Gyr; str. Edgar Quinet; str. Alexandre Dumas; str. 
Leonardo da Vinci; str. Dimitrie Gusti;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-15:00;

MIERCURI, 27 MAI
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu între str. Piezișă și str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 45;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu a-
pă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa în-
treruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în 
timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de fa-
cebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgenţă şi/
sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau 
când se impune o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra 
sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate 
se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

Austria, Suedia, 

Danemarca şi Olanda 

au prezentat o contra-

propunere la iniţiativa 

franco-germană pentru 

un plan de reconstrucţie 

pentru Uniunea 

Europeană după pande-

mia de coronavirus, 

relatează dpa.

Cele patru ţări conserva-

toare din punct de vedere fi s-

cal sunt în favoarea unui fond 

de urgenţă unic pentru con-

solidarea economiei UE. Es-

te deosebit de important ca 

statele să limiteze acest aju-

tor de urgenţă la doi ani, po-

trivit unui comunicat difuzat 

de cancelaria austriacă.

În contrapropunere, anun-

ţată deja de mai multe ori, 

cele patru state clarifi că de 

asemenea că nu vor fi  de 

acord cu mutualizarea dato-

riilor şi creşterea bugetului 

UE. Proiectul de propunere a 

fost văzut de dpa sâmbătă.

Cancelarul german Ange-

la Merkel şi preşedintele fran-

cez Emmanuel Macron au 

prezentat recent un concept 

de 500 miliarde de euro (545 

miliarde de dolari) pentru 

un plan de recuperare după 

pandemia de coronavirus.

Conceptul este că banii 

ar trebui strânşi de către Co-

misia Europeană ca împru-

muturi pe piaţa de capital 

şi distribuiţi sub formă de 

subvenţii prin bugetul UE.

Cel mai greu lovite state 

precum Italia sau Spania, 

dar şi sectoarele de afaceri 

afectate, ar putea primi sub-

venţii. Cu toate acestea, pen-

tru a face acest lucru, toa-

te cele 27 de ţări din UE ar 

trebui să fie de acord.

Cancelarul austriac Se-

bastian Kurz (foto) a criti-

cat dur acest concept în nu-

meroase interviuri şi apari-

ţii în ultimele zile.

„În mod clar, spunem da 

ajutorului de urgenţă pentru 

coronavirus, dar ceea ce res-

pingem este o uniune a dato-

riilor prin uşa din spate”, a 

declarat el într-o intervenţie 

ca oaspete la conferinţa onli-

ne a conservatorilor bavarezi 

din sudul Germaniei, Uniu-

nea Creştin-Socială (CSU).

Alternativă propusă de patru ţări 
la planul Merkel-Macron 
de relansare a Uniunii Europene

Preşedintele SUA, Donald 

Trump, a cerut guvernato-

rilor statelor americane să 

autorizeze redeschiderea 

lăcaşurilor de cult „imedi-

at”, în ciuda epidemiei de 

coronavirus şi a ameninţat 

că el însuşi va face acest 

lucru dacă ei refuză, rela-

tează France Presse.

„Astăzi consider că lăca-

şurile de cult, precum biseri-

cile, sinagogile şi moscheile, 

sunt locuri esenţiale ce oferă 

servicii indispensabile”, a de-

clarat Trump, într-o conferin-

ţă de presă la Casa Albă.

„Îi îndemn pe guvernatori 

să permită bisericilor şi lăca-

şurilor de cult să se redeschi-

dă imediat. Dacă nu o fac, voi 

trece peste guvernatori”, a mai 

spus Trump, deşi nu a preci-

zat cum o va face. În Statele 

Unite ale Americii, politicile 

de redeschidere depind de au-

torităţile fi ecărui stat federal.

„Unii guvernatori au de-

semnat magazinele de bău-

turi alcoolice şi clinicile unde 

sunt practicate avorturile ca 

esenţiale, dar au lăsat în afa-

ră bisericile şi alte lăcaşuri de 

cult. Este o vină”, a estimat 

miliardarul republican, foar-

te popular printre conserva-

torii evanghelici.

„Prin urmare, repar aceas-

tă nedreptate declarând lăca-

şurile de cult ca esenţiale”, a 

anunţat el, precizând că Cen-

trele pentru prevenirea şi con-

trolul bolilor (CDC) vor emi-

te recomandări sanitare pen-

tru aceste locuri la cererea sa.

„În America, avem nevoie 

de mai multe rugăciuni, nu 

de mai puţine”, a încheiat Do-

nald Trump înainte de a pă-

răsi conferinţa de presă, fără 

a răspunde la nicio întrebare.

Lăcaşurile de cult, mărul discordiei în SUA

SEBASTIAN KURZ | Cancelarul Austriei

„În mod clar, spunem da ajutorului de urgenţă 
pentru coronavirus, dar ceea ce respingem 
este o uniune a datoriilor prin uşa din spate“

Madrid şi Barcelona, până 

acum excluse de la rela-

xarea restricţiilor în 

Spania, redeschid astăzi 

terasele barurilor, hotelu-

rile şi muzeele, alăturân-

du-se restului ţării după 

două săptămâni de aştep-

tare, a anunţat guvernul 

spaniol, relatează AFP.

Multe zone ale ţării care 

au început deja relaxarea mă-

surilor de restricţie vor trece 

la etapa următoare, odată cu 

redeschiderea plajelor, a pis-

cinelor şi cinematografelor.

Redeschiderea rămâne în-

să însoţită de măsuri stricte 

de limitare a numărului de 

clienţi, 50% de exemplu pen-

tru terase, a decis Consiliul 

de miniştri.

Madrid şi Barcelona, 
excluse în prima rundă 
de relaxări

Relaxarea măsurilor în 

regiunile Madrid şi Barce-

lona, cu cel mai mare nu-

măr de locuitori din ţară, a 

fost întârziată deoarece 

acestea sunt două zone cel 

mai puternic afectate de 

pandemie. Spania este una 

dintre ţările grav afectate 

cu peste 28.600 de decese, 

conform cifrelor oferite de 

Ministerul Sănătăţii.

Aceste două regiuni, pre-

cum şi o mare parte din Cas-

tilia-Leon (la nord de Madrid), 

trec prin urmare la prima fa-

ză a relaxării măsurilor.

Muzeele din aceste regiuni 

se vor putea redeschide pen-

tru doar 30% din numărul 

obişnuit de vizitatori, în timp 

ce hotelurile vor trebui să ţi-

nă închise zonele comune 

(piscine, săli de gimnastică, 

saloane) pentru a reduce ris-

cul de contagiune.

Redeschiderea magazine-

lor mici, care a început deja 

în cursul săptămânii trecute, 

va fi  generalizată, numărul 

clienţilor fi ind limitat la 30% 

din capacitatea de primire.

Restul Spaniei trece 
la faza 2 de relaxare

Zonele din ţară care se 

afl au deja în faza 1, repre-

zentând în total 22 de mili-

oane de spanioli şi incluzând 

arhipelagurile turistice Insu-

lele Baleare şi Canare, vor 

trece la faza 2 de relaxare, 

ceea ce permite utilizarea 

piscinelor (cu capacitate li-

mitată) şi a plajelor, unde 

trebuie menţinută o distan-

ţă de cel puţin doi metri în-

tre fi ecare persoană sau grup.

Această fază include şi re-

deschiderea cinematografelor, 

a teatrelor şi sălilor de con-

certe, la o treime din capaci-

tatea normală, precum şi a 

centrelor comerciale, cu 40% 

din capacitatea de primire.

Foto: După două săptămâni, 
Madrid și Barcelona trec în prima 

fază de relaxare a restricțiilor

Spania revine treptat 
la normalitate
La Madrid şi Barcelona s-au redeschis terasele, 
hotelurile şi muzeele, începând de astăzi
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ VÂND ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, compus 
din bucătărie, hol, living, 3 dormi-
toare, 2 băi, 1 cămară, 2 balcoane, 
1 cămară pe casa scării, sistem în-
călzire calorifere, centrală proprie, 
ferestre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior lemn, 
pereţi vopsea lavabilă, sistem alar-
mă, 8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Aparta-
mentul se predă parţial mobilat. Nu 
se oferă comision agenţiilor imobili-
are. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

¤ De vânzare ap. 3 camere, 2 
băi, 2 balcoane, suprafaţa 84 
mp, strada Plopilor, fi nisaje de î-
naltă calitate, foarte bine întreţi-
nut, mobila la comanda in buca-
tarie, frigider, aragaz, mașină de 
spălat, garaj, boxă la subsol, preţ 
140.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, 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 suplimentare 
latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, 
str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 93.000 euro, negociabil. 
Pentru alte informaţii și alte de-
talii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (5,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 

Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxi-
liare pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

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

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicentra-
lă. Tel. 0749145225.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 
0761-626097.

TERENURI

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preț 10 euro/mp.  
Informații la telefon 0744-
653097. (4.7)

¤ Vând teren în suprafață de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, prețul pieței din zonă. 
Informații suplimentare la telefon 
0747-417912. (4.7)

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Informaţii 
la telefon 0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, 
împrejmuit și plantat cu pomi 
pe rod, grădină, la 70 km de 
oraș, lângă șoseaua Cluj-Ora-
dea, Gara Brăișoru, preţul pie-
ţei din zonă. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0747-417912. (5.7)

¤ 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.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preț 360 euro. 
Informații la telefon 0744-
979793. (3.5)

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 380 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 
termică, balcon închis, preţ 
350 euro, doar cu contract. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0749-010592.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

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

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

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

SERVICII

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugră-
vesc în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relații la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (4.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii de 
curăţenie pentru asociaţii de propri-
etari, cabinete, spaţii de birouri, de 
preferat în zona Sigma Center, Ca-
lea Turzii, cart. Bună Ziua. Ofer și 
cer seriozitate. Pentru detalii sunaţi 
vă rog la telefon 0743-535278.

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (4.7)

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

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

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

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

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare 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. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 

a tel. 0759-912176. (7.7)

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

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

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

UZ CASNIC

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

MOBILIER

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

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

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar o 
singură dată, foarte frumoasă. 
Preţ avantajos. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 

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.

Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pen-
tru informaţii și detalii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0745-265436.

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg. Producţie 
2019, proaspătă, produs bio 
din zonă nepoluată. Informaţii 
suplimnetare la tel. 
0748-220979. (6.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și 
mașină de găurit electrică, 
preţ 180 RON. tPentru infor-
maţii și detalii suplimentare 
sunaţi la telefonul 
0745-569336. (7.7)

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

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

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (7.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

PODAR NICOLAE anunţă iniţierea Planului Urbanistic 
de Detaliu

PUD elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea 
lucrărilor de construire clădire administrativă, împrejmuire 
teren, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la 
utilităţi, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 910/19.10.2018'', 
amplasat în mun. Cluj-Napoca, strada Frunzișului F.N.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, Compartiment Strategii Urbane, 
cam. 63, etaj 1.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Servicii Publice SA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. I. 
Budai-Deleanu, nr. 33, tel. 0264-418.676, fax 0264-413.777, 
email: offi ce@servicii-publice.ro anunta publicul interesat asupra 
depunerii documentatiei privind obtinerea autorizatiei de mediu

Denumire activitate: Comert produse farmaceutice 
veterinare, hrana si accesorii pentru animale de companie

Amplasarea obiectivului: Cluj-Napoca, str. Albiei, nr.4, 
jud. Cluj

Scopul actiunii propuse: Obtinerea Autorizatiei de mediu 
conform OM nr. 1798/2007

Activitatea desfasurata: comercializare, depozitare si 
transport al produselor farmaceutice veterinare, hrana si 
accesorii pentru animale de companie.

Contestaţiile şi sugestiile publicului pot fi  adresate zilnic 
la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor 99, Cluj-Napoca 
400000, tel. 0264 410 720, sau email: offi ce@apmcj.
anpm.ro.

ANUNŢ PUBLIC

În atenţia cetăţenilor din comuna Geaca

Unitatea administrativ-teritorială Geaca, judeţul Cluj, 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale: 1 – în locul numit popular 
“ Cuţăr- Puini”, 78 – în locul numit popular “ Groapa 
Stupinilor- Chiriș”, 97 – în locul numit popular “ Hodaia 
Struţii- Chiriș”, , începând cu data de 26.05.2020, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Geaca, 
judeţul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului 
și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informaţii, persoana de contact d-nul FUSTOS 
ALEXANDRU – consilier al primarului , telefon 0773963261, 
e-mail primariageaca@yahoo.com.

ANUNŢ PUBLIC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII, cu 
sediul cu sediul în Str. Laminoriștilor, nr. 2-4, Mun. Câmpia 
Turzii, jud. Cluj, România, titular al proiectului de plan 
„PUZ SCHIMBARE DE DESTINAŢIE ŞI REPARCELARE TEREN 
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI 
COMPLEMENTARE“, MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII“, cu 
amplasamentul: Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, nr. cad. 
55756, anunţă publicului interesat că s-a elaborat și s-a 
depus la APM Cluj prima versiune a planului mentionat 
in vederea solicitarii avizului de mediu.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului 
a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, Cod 
400609, si la sediul titularului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
CÂMPIA TURZII, cu sediul cu sediul în Str. Laminoriștilor, 
nr. 2-4, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, in zilele de luni – 
vineri, intre orele 08 – 16.

Observaţiile publicului cu privire la prima versiune a 
planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra 
mediului se primesc zilnic la sediul APM Cluj, în termen de 
15 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunț.

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 

13:00 Ediţie specială 

13:15 Discover Romania 

13:30 Doar să gustaţi 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Maghiara de pe unu 

16:00 Maghiara de pe unu 

17:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 

18:00 Aripile Nordului 

18:55 Nadine 

19:45 Sport 

19:55 Meteo 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 Jocurile timpului 

23:15 Telejurnal 

ANTENA 1

12:00 Observator 

14:00 Mireasa 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:30 Asia Express - Drumul 
dragonului 

23:30 Observator

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Cursa mortală: Infernul 

20:30 Las fi erbinți 

21:30 Cursa mortală: Infernul 

22:15 Știrile Pro Tv 

22:45 Teroare în Paris 

23:30 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Orgolii 

18:00 Focus 18 

19:00 Trăsniți 

20:00 Lanțul crimelor 

22:00 Starea naţiei 

23:00 Trăsniți 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 În căutarea adevărului 

15:00 Teo Show 

17:00 Puterea dragostei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Survivor Romania 

20:00 Mă numesc Zuleyha 

22:00 FanArena 

22:30 FanArena 

23:30 Știrile Kanal D

LOOK TV

13:00 UCL EXTRA 

13:30 TELESHOPPING 

14:30 Footbal Stars 

15:00 TELESHOPPING 

16:00 MECI FOTBAL 

BUNDESLIGA 

18:00 MECIURI CLASICE UEL 

19:00 MECIUL ZILEI 

21:00 MAGAZIN UEFA 

CHAMPIONS LEAGUE 

21:30 MECI FOTBAL 

BUNDESLIGA 

23:30 REZUMATELE ETAPEI 

BUNDESLIGA 
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Gotze pleacă de la 
Borussia Dortmund
Mario Gotze, autorul unicului 
gol al fi nalei Cupei Mondiale 
2014, se va despărţi de 
Borussia Dortmund la fi nalul 
sezonului, a anunţat sâmbătă 
pe Sky directorul sportiv al clu-
bului, Michael Zorc.
„Suntem de acord să nu conti-
nuăm colaborarea noastră du-
pă acest sezon”, a declarat Zorc 
înaintea meciului de la 
Wolfsburg, din etapa a 27-a a 
Bundesligii, pe care Dortmund 
avea să-l câștige cu 2-0.
Decizia a fost luată „de comun 
acord”, a asigurat Zorc, care nu 
a oferit nicio indicaţie despre vii-
torul atacantului de 27 de ani.
Erou naţional la 22 de ani, gra-
ţie golului său din fi nala 
Mondialului, împotriva 
Argentinei, Goetze nu a devenit 
niciodată un mare jucător, așa 
cum credeau unii.
După o experienţă difi cilă la 
Bayern Munchen, unde nu a re-
ușit să se impună, el s-a întors 
la Dortmund în 2016. În ciuda 
unor sclipiri sporadice, el nu a 
redevenit un jucător important 
pentru Borussia. În acest sezon, 
antrenorul Lucien Favre l-a folo-
sit rar. Atacantul a fost doar de 
cinci ori titular în 26 de etape 
de campionat și o singură dată 
în Liga Campionilor.

Piloţii cer reluarea 
curselor de F1 
fără spectatori
Alex Wurz, președintele sindica-
tului piloţilor de Formula 1, a 
confi rmat că piloţii din proba 
regină a sportului automobilis-
tic susţin desfășurarea Marilor 
Premii fără spectatori.
Ofi cialii Formulei 1 doresc să în-
ceapă sezonul în luna iulie, cu 
două Mari Premii disputate în 
Austria cu porţile închise, și in-
tenţionează să continue fără 
spectatori la toate cursele ce vor 
avea loc în Europa. Dacă măsu-
rile împotriva coronavirusului o 
vor permite, sezonul va conti-
nua în Asia și cele două Americi.
„Niciunui pilot nu-i plac cursele 
fără spectatori. Nimeni n-a re-
fuzat însă să înceapă sezonul cu 
porţile închise. Toţi au accep-
tat”, a declarat Wurz pentru 
Sky Sports.
Primele zece Mari Premii ale 
sezonului au fost fi e anulate, 
fi e amânate din cauza pande-
miei de coronavirus.

Legendarul Jerry 
Sloan a decedat
Jerry Sloan, legendarul antre-
nor al echipei Utah Jazz din 
Liga profesionistă nord-ameri-
cană de baschet (NBA), a înce-
tat din viaţă vineri la 78 de ani, 
el suferind de boala Parkinson, 
a anunţat fostul său club, citat 
de presa internaţională.
Jerry Sloan a pregătit-o timp de 
23 de ani, între 1988 și 2011, pe 
Utah Jazz, dublă fi nalistă NBA în 
1997 și 1998, învinsă de fi ecare 
dată de Chicago Bulls, condusă 
în teren de Michael Jordan. Ca 
antrenor, Sloan a fost inclus în 
Hall of Fame-ul NBA.
Cu 1.223 de succese, Sloan es-
te pe locul 4 pe lista tehnicieni-
lor cu cele mai multe victorii în 
istoria NBA. El a fost primul an-
trenor care a obţinut 1.000 de 
victorii cu o singură echipă și a 
al cincilea din istoria NBA ce a 
înregistrat 1.000 de victorii.

Pe scurt

Preşedintele Federaţiei 

Române de Fotbal, 

Răzvan Burleanu, 

a anunţat în cadrul unei 

videoconferinţe, 

că „toate lucrurile 

merg conform planului” 

şi că pe 13 iunie vor 

fi reluate competiţiile.

România se înscrie pe lis-

ta ţărilor care vor relua fotba-

lul după suspendarea compe-

tiţiilor sportive din cauza epi-

demiei de coronavirus.

„Prin reluarea fotbalului 

aducem vieţii noastre un anu-

mit nivel de normalitate. Fot-

balul presupune o energie po-

zitivă. În momentul de faţă 

suntem sub incidenţa unui 

protocol medical din data de 

15 mai. Cluburile profesionis-

te din România, şi mă refer la 

cluburile din Liga I şi o par-

te din cluburile din Liga a II-a, 

sunt deja în cantonamente şi 

respectă acest protocol medi-

cal, astfel încât vrem să de-

monstrăm că putem să ne ţi-

nem de acest plan, în faza re-

luării antrenamentelor în ca-

re suntem astăzi, aşteptând 

permisiunea, de exemplu, ca 

de la 1 iunie să putem să in-

trăm în antrenamente colec-

tive, cu toţi jucătorii, apoi me-

ciuri amicale, o altă etapă, ca 

apoi în 13 iunie să putem să 

începem competiţia, bineîn-

ţeles menţionez, fără specta-

tori, în primă fază”, a spus 

Răzvan Burleanu.

Rămâne cum s-a stabilit: 
Liga 1 se reia pe 13 iunie!

Branko Cuic, directorul 

sportiv al lui U-BT Cluj, 

a vorbit despre jucătorii 

care se vor întoarce 

în alb-negru şi în 

sezonul 2020/2021.

Oficialul clubului a pu-

tut să confirme doar doi 

stranieri până în acest mo-

ment, dar şi românii Gra-

su, Kuti şi Vida pentru se-

zonul următor.

„Din echipa de anul tre-

cut, ca străini îl avem sem-

naţi pe sezonul viitor pe Pa-

trick Richard şi Donatas Ta-

rolis. Lângă ei sunt jucăto-

rii români, Nandor Kuti, Şte-

fan Grasu şi David Vida. 

Echipa care câştigă nu se 

schimbă. O să vorbim cu 

domnul Vujosevic pentru 

prelungirea contractului. 

Suntem activi, nu stăm, sun-

tem într-o permanentă dis-

cuţie cu agenţii, cu jucăto-

rii, privim cu atenţie spre 

viitor şi spre reprezentarea 

în Europa”, a spus Cuic.

Formaţia clujeană nu va 

avea probleme cu banii în 

următorul sezon, deşi pan-

demia de COVID-19 a pus 

în mare dificultate multe 

echipe. Banca Transilvania 

va asigura şi în stagiunea 

viitoare un buget suficient 

de mare pentru ca echipa 

să poată participa în cupe-

le europene.

„În ceea ce priveşte bu-

getul clubului, noi avem ma-

re noroc cu finanţatorul clu-

bului, cu Banca Transilva-

nia, oameni care iubesc spor-

tul şi baschetul, care au re-

cunoscut impactul basche-

tului în Cluj. 

Noi am început să discu-

tăm despre buget şi avem 

asigurată promisiunea că 

vom avea un buget respec-

tabil şi serios. E foarte im-

portant că vom participa în 

Champions League şi vrem 

să ridicăm ştacheta basche-

tului românesc tot mai sus”, 

a spus Cuic.

Richard Patrik şi Donatas Tarolis 
rămân la U-Banca Transilvania Cluj

Patronul echipei ardelene, 

Neluţu Varga, intenţionea-

ză să-i pună pe liber pe 

directorul sportiv Bogdan 

Mara şi pe directorul 

departamentului de

scouting, Marius Bilaşco.

Pe perioada stării de ur-

genţă, generată de pande-

mia de coronavirus, patro-

nul CFR-ului, Neluţu Varga, 

a fost mult mai prezent în 

viaţa echipei. Omul de afa-

ceri şi-a petrecut cel puţin 

două zile din săptămână la 

sediul clubului, ceea ce nu 

făcea în trecut.

Astfel, a avut posibilita-

tea de a afl a detalii despre 

activitatea angajaţilor, iar u-

nele informaţii nu i-au căzut 

prea bine celui care deţine 

puterea la campioana Româ-

niei. Cum ar fi  transferul 

unor jucători care au gene-

rat costuri nejustifi cate.

Un exemplu edificator es-

te cel al lui Pelayo Novo. 

Mijlocaşul spaniol a semnat 

cu CFR în vara lui 2017, când 

a şi încasat o primă de in-

stalare. Pelayo nu a apucat 

să debuteze pentru clujeni 

fiindcă după nici două luni 

Dan Petrescu a renunţat la 

serviciile sale, iar pentru a 

rupe contractul cu Pelayo 

oficialii echipei clujene au 

fost nevoiţi să-i plătească 

acestuia despăgubiri.

Mara şi Bilaşco, demişi si 
după ruşinea cu Dudelange

Astfel, Neluţu Varga se pre-

găteşte să ia decizii radicale 

la nivel de conducere. Şeful 

din Gruia vrea să-i dea afară 

pe Bogdan Mara şi Marius Bi-

laşco, cei doi principali res-

ponsabili cu transferul de ju-

cători în mandatul lui Dan Pe-

trescu la CFR.

Bogdan Mara şi Marius 

Bilaşco au ajuns în condu-

cerea CFR-ului în iunie 2017, 

odată cu instalarea lui Dan 

Petrescu pe banca tehnică 

a feroviarilor. Un an mai 

târziu, cei doi plecau de la 

Cluj după înlăturarea lui 

Edward Iordănescu, însă 

doar pentru câteva luni. În 

noiembrie 2018, Mara şi Bi-

laşco reveneau în conduce-

rea campioanei.

Marian Copilu, 
pregătit să revină la Cluj

Managerul general va avea 

difi cila misiune de a-i con-

vinge, în cel mult o săptămâ-

nă, pe jucători să accepte re-

eşalonarea datoriilor, măsu-

ră obligatorie pentru obţine-

rea licenţei. CFR a propus ca 

restanţele să fi e plătite în mai 

multe tranşee, astfel încât 

echipa să nu fi gureze cu da-

torii în momentul depunerii 

dosarului de licenţiere.

Dintre stranieri se pare 

că doar căpitanul Mario Ca-

mora şi fundaşul Mike Ces-

tor au fost de acord cu pro-

punerea făcută de antreno-

rul Dan Petrescu şi secreta-

rul general al clubului, Io-

nuţ Ivaşcu, cei care au pre-

luat puterea temporar după 

retragerea lui Copilu.

Termenul limită la care 

cluburile din Liga 1 trebuie 

să facă dovada că nu au da-

torii pe anul 2019 este 31 mai.

CFR Cluj stă pe un butoi 

de pulbere de la începutul 

pandemiei de COVID-19. 

Oficialii au intrat în con-

flict, iar primul plecat a fost 

Alin Minteuan, secundul lui 

Dan Petrescu. Viitorul unor 

jucători precum George Ţu-

cudean şi Giedrius Arlauskis 

este incert, dar tot mai mul-

te voci spun că Ţucudean 

va semna cu Universitatea 

Craiova, iar Arlauskis va 

pleca în zona arabă.

Plecările lui Mara şi Bi-

laşco ar confirma o dată în 

plus situaţia tensionată ca-

re persistă în ultimele luni 

la CFR Cluj.

Bilaşco şi Mara, pe făraş la CFR Cluj
Campioana CFR Cluj trece prin momente complicate, 
iar doi dintre oficialii clubului ar putea fi îndepărtaţi de patronul Neluţu Varga

Marius Bilaşco şi Bogdan Mara sărbătorind Supercupa României din postura de ofi ciali ai clubului CFR Cluj
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