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ADMINISTRAŢIE

Metroul clujean, validat 
de Guvernul Orban
Guvernul a lansat proiectul de realizare a ma-
gistralei de la Cluj, un proiect „deschizător de 
drumuri” pentru alte municipii.  Pagina 3

EDUCAŢIE

Elevii îşi fac singuri 
platforma de învăţare
Sătui de promisiunile Ministerului Educaţiei, 
vechi de un deceniu, elevii îşi creionează 
platforma de învăţare online.  Pagina 5

SĂNĂTATE

Centru Regional 
de Neurochirurgie,
construit la Cluj
Singurul Centru Regional de Patologie Vascu-
lo-Cerebrală şi Neurochirurgie din nord-vest 
va fi  construit la Cluj.  Pagina 8

SĂNĂTATE

Vaccinul anti-COVID-19, 
depozitat la Spitalul 
Militar din Cluj-Napoca
Armata va asigura transportul pentru doze-
le de vaccin, dar şi preluarea şi transportul 
la centrele de vaccinare.  Pagina 9
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SOCIAL

Trei tineri clujeni vor dărui tablete 
copiilor din zonele rurale

Trei tineri din Cluj care deru-
lează acțiuni caritabile de cinci ani 
cer ajutorul comunității pentru un 
altfel de cadou de Crăciun: câte o 
tabletă pentru copiii care au ne-
voie de asta.

„Unii copii, care nu au aseme-
nea dispozitive spuneau că sunt 
în vacanță în momentul în care a 
fost nevoie ca orele de curs să trea-
că în mediul virtual. Alții împart 
o tabletă sau un telefon cu sora, 
fratele. Rupți de realitate este cum-
va prea dur? Eu cred că așa se 
simt mulți dintre ei. Până una al-
ta, e în puterea noastră să schim-
băm ceva”, a declarat Loredana 
Bertișan, co-fondator al proiectu-
lui Art4Education.

Inițiativa coordonată de Saul 
Pop, Laura Revnic și Loredana, a 
organizat până acum atât campa-
nii de Crăciun (în care alături de 
comunitatea de donatori îndepli-
nea dorințele copiilor, scrise în 
scrisori pentru Moș Crăciun), cât 
și campanii prin care au echipat 
copiii cu ghiozdane și rechizite și 

au amenajat un mic centru de 
activități în localitatea sătmărea-
nă Homorodu de Sus.

„Și anul acesta, cu ajutorul oa-
menilor inimoși care sunt alături 
de noi și spun da când anunțăm 
că avem nevoie de ei, pregătim de-
ja peste 250 de cadouri de Crăciun, 
adaptând campania la condițiile 
impuse de pandemie și regulile sa-
nitare. Este o continuă muncă de 
echipă! Copiii au trimis scrisori 
Moșului, iar cum bine știți, Moș 
Crăciun găsește o metodă să ajun-
gă cu daruri. Mai ales că avem o 
armată de Moș(i) Crăciun(i). Cum 
spunem noi, în Art4Education că-
răm bucurie și magie. Ne-am gân-
dit însă că am putea să mai facem 
ceva pentru ei, măcar pentru 
câțiva, iar tableta ni se pare acum 
nu un moft, ci o necesitate pentru 
fi ecare copil”, a precizat Saul Pop.

Cei care vor să se implice și să 
doneze o tabletă pentru copii pot 
să acceseze pagina de Facebook 
Art4Education pentru mai multe 
detalii privind organizarea.

După 15 ani, Rosal predă ștafeta firmei Supercom
Compania milionarului Ciuclea se va ocupa de salubrizarea stradală în Cluj-Napoca. Pagina 2

Cuțitul la os!
Lucrările din Piața Lucian Blaga, în criză de timp
A mai rămas doar o săptămână până la termenul limită de finalizare 
a lucrărilor din Piața Lucian Blaga și de pe străzile adiacente. Pagina 6

Castelul Bocskai din Aghireșu, 
„sufocat” de nepăsare

O bucățică valoroasă din istoria Transilvaniei a căzut pradă timpului și mizeriei. 
Palidele speranțe de renovare stau într-un document al Primăriei Aghireșu. Pagina 7
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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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cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
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ADRESA REDACŢIEI Consiliul Judeţean Cluj 

a demarat proiectarea unui 

nou pod ce urmează a fi  

construit în zona centrală 

a localităţii Mănăstireni, 

la intersecţia drumurilor 

judeţene 103L şi 108C. 

În următoarea perioadă 

vor fi  scoase la licitaţie 

lucrările de construire.

„În materie de drumuri ju-

deţene am trecut la un alt ni-

vel. În contextul în care sun-

tem extrem de aproape de fi -

nalizarea reabilitării drumuri-

lor judeţene, cu asfaltare, e im-

portant ca şi infrastructura adi-

acentă acestora să fi e la acelaşi 

nivel de siguranţă şi confort – 

poduri, podeţe, accese la pro-

prietăţi etc. Podul din Mănăs-

tireni va fi  construit conform 

celor mai noi tehnologii şi va 

putea fi  tranzitat în deplină si-

guranţă, atât de către localnici, 

cât şi de turişti sau de ceilalţi 

participanţi la trafi c”, a decla-

rat Alin Tişe, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj.

Actualul pod care traversea-

ză râul Căpuş este realizat din 

grinzi prefabricate din beton 

armat, care au suferit în timp 

o serie de degradări semnifi ca-

tive. Expertiza efectuată a in-

dicat că soluţia optimă este con-

struirea unui nou pod, în locul 

reabilitării celui existent.

În acest context, prin edi-

ficarea unui nou pod se va 

asigura atât o creştere a si-

guranţei în exploatare, cât 

şi o îmbunătăţire a accesu-

lui către obiectivele econo-

mice, turistice şi social-cul-

turale din zonă, respectiv 

către terenurile agricole ale 

locuitorilor din Mănăstireni 

şi nu numai. Investiţia este 

finanţată, în totalitate, din 

bugetul propriu al Consiliu-

lui Judeţean Cluj.

Pod nou în centrul localităţii Mănăstireni

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali ai muni-

cipiului Cluj-Napoca vor 

dezbate, vineri, un proiect 

de Hotărâre privind noul 

operator de salubrizare 

stradală şi deszăpezire din 

oraşul de pe Someşul Mic.

În şedinţa extraordinară 

de vineri, 27 noiembrie, con-

silierii locali urmează să apro-

be proiectul de Hotărâre pri-

vind „aprobarea atribuirii şi 

încheierii acordului-cadru 

pentru delegarea gestiunii ser-

viciului public de salubriza-

re stradală şi deszăpezire a 

municipiului Cluj-Napoca, 

sector I” cu SC Supercom SA, 

fi rmă ce are contracte de sa-

lubrizare în Bistriţa, Bucu-

reşti sau Hunedoara.

Rosal predă „mătura” 
pentru salubrizare

În prezent, sectorul I este 

deservit de Rosal şi cuprinde 

peste 350 de străzi din carti-

erele Mănăştur, Zorilor, Plo-

pilor, Gruia, Grigorescu, re-

spectiv zona centrală – parţi-

al (strada Cuza Vodă, Piaţa 

Mihai Viteazu, strada I.P. Vo-

iteşti, strada Horea şi strada 

Căii Ferate). Contractul cu SC 

Supercom SA a fost adjude-

cat pentru o valoare totală de 

74.455.139 lei (fără TVA).

De precizat că înţelegerea 

vizează următoarele tipuri de 

lucrări de salubrizare strada-

lă: măturat mecanizat şi ma-

nual, spălat, stropire, întreţi-

nerea curăţeniei atât pe străzi, 

cât şi pe trotuare, curăţarea ri-

golelor, asigurarea a 1.900 de 

coşuri de gunoi amplasate pe 

stâlpi şi 150 de coşuri pe pi-

cior. Contractul este încheiat 

pe 60 de luni (cinci ani).

Responsabilă de cealaltă ju-

mătate de oraş, Branter se va 

ocupa în continuare de secto-

rul II, fi rma câştigând contrac-

tul valabil pentru următorii 

cinci ani, până în 2025. Secto-

rul II al municipiului Cluj-Na-

poca cuprinde cartierele So-

meşeni, Bulgaria, Mărăşti, Ghe-

orgheni, Andrei Mureşanu, Iris, 

Dâmbu Rotund, respectiv zo-

na centrală – parţial.

Ofertele vechilor fi rme 
au fost respinse

În aprilie 2020, patru fi r-

me au depus oferte la licita-

ţia privind contractul pentru 

sectorul I, evaluat la peste 91 

de milioane de lei, valabil pen-

tru următorii cinci ani. Ast-

fel, Rosal Grup SA, Brantner 

Servicii Ecologice SRL, Aso-

cierea Polaris Medius – Pola-

ris M Holding SRL, respectiv 

SC Supercom SA s-au numă-

rat printre fi rmele interesate 

de contract.

În urma derulării procedu-

rii de achiziţie publică, mem-

brii comisiei de evaluare au 

desemnat câştigătoare fi rma 

SC Supercom SA, oferta aces-

teia fi ind clasată pe primul 

loc. Ulterior, Brantner şi Ro-

sal, cele două fi rme care se 

ocupă de salubritate în 

Cluj-Napoca încă din 2005, au 

contestat rezultatul la Consi-

liul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor (CNSC).

După ce CNSC a respins 

contestaţiile, cele două com-

panii s-au adresat Curţii de 

Apel Cluj, care a respins la 

rândul ei plângerile, moti-

vând că erau „tardiv formu-

late”. De asemenea, oferta 

asocierii Polaris a fost decla-

rată neconformă din punct 

de vedere tehnic. Astfel, a-

vând în vedere prevederile 

legale şi situaţia litigiilor, ad-

ministraţia locală a optat pen-

tru varianta Supercom.

Rosal îşi ia mătura şi pleacă!
Supercom, firma „masonului” Ilie Ciuclea, va curăţa străzile din Cluj-Napoca

Consilierii locali vor aproba noul operator de salubrizare stradală și deszăpezire din Cluj-Napoca, SC Supercom SA

SC Supercom SA București aparține familiei 
milionarului Ilie Ciuclea, afacerist de top, 
fost senator al Partidului Social Democrat 
(PSD) în perioada 2004-2008, fost 
vicepreședinte al Uniunii Naționale pentru 
Progresul României (UNPR). Din 2013, 
Ciuclea este Mare Comandor al Ordinului 
Cavalerilor Templieri Masoni ai Ritului York 
din România.

Anul trecut, fi rma lui Ilie Ciuclea (foto), su-
pranumit de presa națională „Lordul 
Gunoaielor”, a declarat o cifră de afaceri de 
220 milioane de lei. Mai departe, Supercom, 
care și-a început activitatea în aprilie 1990, a 
înregistrat un profi t de peste 8,5 milioane de 
lei în 2019, având peste 1.900 de angajați. 
De precizat că Ciuclea este administratorul, 
respectiv acționarul majoritar al fi rmei.

Deși în trecut s-a scris despre faptul că 
Supercom ar fi fost înființată de Dorin 
Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, și 

Alexandru Bittner, apropiat al fostului pre-
mier Adrian Năstase, și cedată ulterior fa-
miliei Ciuclea, nu există dovezi în acest 
sens. Cert este că firma „cu capital 100% 
românesc” este „abonată” la bani publici, 
printre care Hidroelectrica sau Primăria 
Sectorului 2 al Capitalei.

Cine este Ilie Ciuclea, supranumit „Lordul Gunoaielor”?



miercuri, 25 noiembrie 2020 | monitorulcj.ro ADMINISTRAȚIE 3

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Premierul Ludovic Orban: Programul de Guvernare al PNL este 
un plan de dezvoltare naţională şi nimeni nu va fi lăsat în urmă 
în România pe care ne-o imaginăm şi pe care o vom construi!
Ludovic Orban: ” Pe 6 decembrie, 

toţi suntem puşi în faţa unei ale-

geri decisive: mergem mai departe 

şi punem în aplicare programul 

de dezvoltare a României sau nu. 

Asta este dilema – atât de simplă, 

dar atât de importantă.

6 decembrie reprezintă un moment 

de referinţă în istoria României. Pe 6 

decembrie lăsăm în urmă ceea ce ne 

dezbină, lăsăm în urmă stângăciile şi 

nerealizările noastre şi ne unim forţe-

le pentru România. Nimeni nu va fi  lă-

sat în urmă în România pe care ne-o 

imaginăm şi pe care o vom construi, 

dar nimeni nu trebuie să lipsească de 

la acest efort naţional.

6 decembrie este un apel naţional 

pentru o cauză naţională. Aici nu e 

vorba despre partizanate politice, este 

vorba despre viitorul României, despre 

ceea ce se va întâmpla cu noi toţi.

Acest plan e bine fundamentat, rele-

vă cele mai buni practici internaţionale, 

evident adaptat la nevoile româneşti. 

Acesta e planul pentru dezvoltarea noas-

tră naţională. Tocmai acest plan a deter-

minat autorităţile europene să aibă în-

credere în noi şi să pună la dispoziţia 

României peste 80 miliarde de euro.

În perioada de după pandemie o no-

uă mare oportunitate apare în faţa noas-

tră - oportunitatea de a planifi ca şi de 

a folosi amploarea fără precedent a re-

surselor europene pentru a recupera te-

renul pe care l-am pierdut în toţi aceş-

ti ani. De o asemenea oportunitate nu 

poate profi ta oricine, pentru că o astfel 

de oportunitate o pot fructifi ca numai 

aceia care au demonstrat până acum că 

au această capacitate de a avansa ex-

ponenţial România pe calea dezvoltării. 

Această oportunitate este istorică. Fie 

folosim această şansă şi devenim o ţa-

ră de top în Europa, fi e, ceea ce nu-mi 

doresc, o putem rata din nou şi putem 

rămâne din nou în coada plutonului. 

Locul României este în top.

Nu mă voi referi la PSD în acest dis-

curs. Nu vreau ca toate aceste alegeri 

să fi e la fel ca alegerile din trecut. Îmi 

doresc ca aceste alegeri să fi e despre 

România, nu despre partide. Vreau ca 

aceste alegeri să fi e despre dezvoltare, 

nu despre acuzaţii între actorii politici. 

Vreau ca aceste alegeri să fi e despre vi-

itor, nu despre trecut.

Ceea ce îmi doresc este ca niciun ro-

mân să rămână în urmă, oricărui român 

să i se dea o șansă, fi ecare copil care se 

naște în țara asta să aibă acces la educație, 

să aibă șansa să reușească în viață.

Îmi doresc ca un număr cât mai mic 

de români să ajungă în spital. Îmi do-

resc ca românii să își testeze starea de 

sănătate periodic, un număr cât mai 

mare de români să fi e diagnosticați cât 

mai rapid. Întreg sistemul de sănătate 

să fi e reconstruit pe baze sănătoase.

Îmi doresc să construim spitale noi. 

Vom avea la dispoziție resurse enorme 

pe care România nu le-a avut până 

acum la dispoziție.

Vă solicit să vă puneți încrederea în 

dezvoltarea României, prin participarea 

masivă la vot. Votul dumneavoastră pen-

tru PNL este un vot pentru viitor sigur, 

pentru acțiune. Fiecare vot contează, 

reprezintă un mesaj. Avem nevoie de 

votul dumneavoastră, dar avem nevoie 

mai ales de puterea dumneavoastră, de 

credința dumneavoastră, de inteligența, 

entuziasmul și puterea de muncă pe ca-

re o aveți pentru a pune toți împreună 

în aplicare acest plan de dezvoltare de 

care România are atâta nevoie. Și sunt 

convins că împreună vom reuși.”

Citiți aici programul de guvernare 

al PNL https://dezvoltam-romania.ro/
Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Național Liberal Filiala Cluj, cod AEP 11200025. Tiraj 6.000 exemplare

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca 

încearcă să transfere 

în domeniul public 

al municipiului 

Sala de gimnastică 

„Sonia Iovan”, 

de pe strada Argeş.

În şedinţa extraordinară 

de vineri, 27 noiembrie, con-

silierii locali vor dezbate pro-

iectul de Hotărâre privind 

solicitarea de trecere din do-

meniul public al Statului ro-

mân, în administrarea Mi-

nisterului Tineretului şi Spor-

tului, în domeniul public al 

municipiului Cluj-Napoca, a 

Sălii de gimnastică „Sonia 

Iovan”, imobil situat în mu-

nicipiul Cluj-Napoca, pe stra-

da Argeş nr. 7.

În iulie 2020, Municipiul 

Cluj-Napoca a încheiat un 

contract de consultanţă pen-

tru pregătirea, organizarea 

şi jurizarea concursului in-

ternaţional de soluţii cu te-

ma „Modernizarea Liceului 

Teoretic «Nicolae Bălcescu» 

şi a străzilor adiacente” cu 

Ordinul Arhitecţilor din Ro-

mânia. Zona studiată este 

localizată în zona centrală 

şi cuprinde liceul şi străzi-

le adiacente, respectiv stră-

zile Argeş (inclusiv Canalul 

Morii), Constanţa (parţial) 

şi Nicolae Bălcescu.

Implementarea 
proiectului va dura 7 ani

Astfel, s-au constatat ne-

cesitatea şi oportunitatea 

integrării în ansamblul Li-

ceului Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” a sălii de gim-

nastică denumită după ma-

rea gimnastă clujeancă So-

rina iovan-Inovan (85 de 

ani), medaliată cu bronz 

la Jocurile Olimpice de la 

Melbourne 1956 şi Roma 

1960, cu alte medalii de ar-

gint şi bronz la Campiona-

tele Mondiale şi Europene. 

Practic, va fi unificată pro-

prietatea, iar sala de gim-

nastică va fi integrată în 

ansamblul liceului.

Durata estimată pentru re-

alizarea investiţiei „Moder-

nizarea Liceului Teoretic «Ni-

colae Bălcescu» şi a străzi-

lor adiacente”, care va in-

clude Sala de gimnastică 

„Sonia Iovan” în vederea 

amenajării acesteia pe do-

uă etaje, respectiv un nivel 

ca sală de sport pentru ele-

vii liceului, dar şi un alt ni-

vel pentru funcţiunea actua-

lă (sală de gimnastică) se în-

tinde pe şapte ani, potrivit 

referatului de aprobare supus 

votului în Consiliul Local.

Sala de pe strada Argeş 
intră în domeniul public

Guvernul condus de premi-

erul Ludovic Orban a lansat 

proiectul de realizare 

a metroului clujean. 

Anunţul a fost făcut de 

ministrul Transporturilor, 

Infrastructurii 

şi Comunicaţiilor, 

Lucian Bode.

„Am fost onorat să pre-

zint în şedinţa de Guvern 

de aseară (luni – n.r.), în 

faţa prim-ministrului Ludo-

vic Orban şi a colegilor din 

Cabinet, proiectul de Hotă-

râre de Guvern pentru apro-

barea Notei de fundamen-

tare privind necesitatea şi 

oportunitatea efectuării 

cheltuielilor aferente pro-

iectului de investiţii «Tren 

Metropolitan Gilău – Flo-

reşti – Cluj-Napoca – Baciu 

– Apahida – Jucu – Bonţi-

da – Etapa I a Sistemului 

de Transport Metropolitan 

Rapid Cluj Magistrala I de 

Metrou şi Tren Metropoli-

tan, inclusiv legătura din-

tre acestea – Componenta 

1, Magistrala I de Metrou», 

judeţul Cluj”, se arată într-o 

postare pe Facebook a mi-

nistrului Lucian Bode.

Valoarea estimată a pro-

iectului este de aproxima-

tiv 1 miliard de euro, iar 

finanţarea va fi asigurată 

conform programelor de in-

vestiţii publice aprobate 

potrivit legii, după caz din 

fonduri externe nerambur-

sabile (POIM 2014-2020, 

PNRR 2021-2027, POT 

2021-2027), bugetele loca-

le ale celor două unităţi ad-

ministrativ-teritoriale (U-

AT), Cluj-Napoca şi Flo-

reşti, precum şi din alte 

surse legal constituite.

Metroul va avea 14 staţii 
şi o lungime de 14,4 km

Din punct de vedere teh-

nic, proiectul noii linii are o 

lungime de 14,4 km şi 14 sta-

ţii de metrou, care vor deser-

vi municipiul Cluj-Napoca şi 

comuna Floreşti. Noua magis-

trală de metrou pregăteşte vi-

itorul Clujului şi, totodată, 

dezvoltarea zonelor limitrofe 

Gilău şi Floreşti, spune minis-

trul, care aminteşte că proiec-

tul de metrou are inclusă şi 

conexiunea cu viitorul Spital 

Regional de Urgenţă, iar prin 

integrarea cu viitorul tren me-

tropolitan va asigura conecti-

vitatea cu Gara CFR şi cu Ae-

roportul Internaţional „Avram 

Iancu” din Cluj-Napoca.

După aprobarea Hotărârii 

de Guvern, se va realiza stu-

diul de fezabilitate ce va sta-

bili indicatorii tehnico-econo-

mici ai proiectului. Valoarea 

totală a proiectului privind stu-

diile de prefezabilitate, de fe-

zabilitate şi Planul Urbanistic 

Zonal (PUZ) este de 33,4 mi-

lioane de lei (asigurate prin 

bugetele ale UAT Cluj-Napoca 

şi Floreşti), din care studiul de 

prefezabilitate are valoarea de 

11,1 milioane lei.

Studiul de prefezabilitate, 
realizat în 6 luni

Realizarea studiului de pre-

fezabilitate a fost demarată în 

data de 30 aprilie 2020, iar în 

6 luni, acest document a fost 

realizat şi predat. În 27 oc-

tombrie, respectiv 29 octom-

brie, atât Consiliul Local 

Cluj-Napoca, cât şi Consiliul 

Local Floreşti au aprobat acest 

studiu de prefezabilitate.

„Fără doar şi poate, acesta 

este un moment istoric, în con-

diţiile în care pentru prima da-

tă în România, lansăm un pro-

iect de metrou în afara Bucu-

reştiului. Astfel, odată cu da-

rea în funcţiune, în Bucureşti, 

a Magistralei 5 de metrou, anul 

2020 confi rmă angajamentul 

Guvernului Ludovic Orban pen-

tru o dezvoltare fără precedent 

a investiţiilor în infrastructura 

de transport, dar şi pentru pro-

iecte de mobilitate urbană cu 

tehnologii moderne ce respec-

tă condiţionalităţile actuale în 

domeniul mediului”, a preci-

zat Lucian Bode.

„Doresc să felicit pe aceas-

tă cale Primăria municipiului 

Cluj-Napoca pentru iniţiativă 

si determinare şi, totodată, să 

o asigur de tot sprijinul Mi-

nisterului Transporturilor, In-

frastructurii şi Comunicaţiilor 

în ceea ce reprezintă, practic, 

o nouă abordare faţă de infra-

structura de transport, şi anu-

me implicarea administraţiei 

locale în pregătirea, imple-

mentarea şi operarea acestui 

tip de proiecte”, a dat asigu-

rări ministrul.

Într-un fi nal, Lucian Bode 

„afi rmă cu încredere” că acest 

proiect este unul „deschizător 

de drumuri” pentru alte mari 

municipii şi zone metropolita-

ne cu o populaţie de peste 

300.000 de locuitori, care au 

atât nevoia, cât şi capacitatea 

de a implementa astfel de pro-

iecte, referindu-se la munici-

pii precum Timişoara, Iaşi, Bra-

şov, Constanţa sau Sibiu.

Metroul din Cluj, validat de Guvernul Orban
Guvernul a lansat proiectul de realizare a magistralei de metrou de la Cluj. Proiectul este „deschizător de drumuri” 
pentru alte mari municipii şi zone metropolitane, spune ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Guvernul a lansat proiectul de realizare a metroului clujean, a precizat ministrul Transporturilor, 
Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode
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REÎNTOARCEREA LA NORMALITATE
Trăim într-un haos generalizat, în care partidele, afl a-

te în plină campanie electorală, se învinuiesc reciproc 

pentru problemele pe care nu sunt în stare să le rezolve, 

în timp ce măsurile de restrângere a drepturilor şi liber-

tăţilor cetăţeneşti, instituite cu încălcarea prevederilor 

constituţionale, se înmulţesc pe zi ce trece. Lumea s-a să-

turat de actuala clasă politică şi vrea altceva dar, din pă-

cate, niciun partid nu a demonstrat că poate fi  o alterna-

tivă viabilă şi garanţia unei schimbări radicale a modu-

lui în care se face politică în România. Pe tot parcursul 

acestui an, prin votul lor, au călcat în picioare toate drep-

turile şi libertăţile consfi inţite de Constituţie. Ne-au ata-

cat valorile naţionale, credinţa, cultura şi educaţia creş-

tină, copiii şi bătrânii.

Toate măsurile restrictive de drepturi şi libertăţi instituite 

pe parcursul stării de alertă, de către Guvernul României în 

temeiul Legii nr. 55/2020, sunt neconstituţionale. Această le-

ge este neconstituiţională în întregime şi reprezintă principa-

la cauză a haosului în care trăim, cu consecinţe tragice, de 

genul celei de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, dar pentru 

care, ca de obicei, nu va răspunde nimeni. În Constituţia Ro-

mâniei nu este prevăzut nicăieri termenul de „stare de aler-

tă”. Legea nr. 55/2020 stabileşte doar cadrul general privind 

instituirea stării de alertă şi de restrângere a unor drepturi şi 

libertăţi, însă deleagă guvernului dreptul de a institui, prin 

hotărâre de guvern, aceste restricţii, dar nu prin lege, aşa cum 

prevede art. 53 din Constituţie. Pe de altă parte, partidele par-

lamentare au votat această lege ca fi ind o lege organică, ori 

art. 73 alin(3) din Constituţie prevede că prin lege organică 

se reglementează regimul stării de asediu şi al stării de ur-

genţă şi nicidecum regimul stării de alertă. Scopul legii a fost 

de a redenumi starea de urgenţă ca „stare de alertă” astfel 

încât să poată fi  evitat votul Parlamentului în cazul institui-

rii unor restricţii, iar guvernul să poată hotărâ oricând, orice 

restricţii, după bunul plac.

Absolut toate restrîngerile de drepturi şi libertăţi dispu-

se în perioada stării de alertă sunt neconstituţionale, iar a-

ceste măsuri au dus la pierderea de vieţi omeneşti.

Guvernul închide toate activităţile dar vrea alegeri pe 6 de-

cembrie, cu orice preţ. Chiar cu preţul vieţii a mii de cetăţeni.

Aceşti politicieni nu te reprezintă! Îşi doresc puterea pen-

tru ei înşişi. Au sădit în rândul populaţiei frica, iar individua-

lismul, egoismul, minciuna, hoţia, ura, dezbinarea şi desfrâ-

narea sunt noile „valori” impuse de cei ce ne conduc. Au por-

nit o campanie pentru a ne şterge cultura şi identitatea, pen-

tru a ne mistifi ca istoria, pentru a ne interzice sărbătorile creş-

tine, pentru a ne şterge valorile şi a ne îndoctrina copiii, pen-

tru a ne alunga de la locul de muncă, pentru a stopa orice po-

sibilitate de a realiza un venit cinstit, prin muncă, pentru fa-

miliile noastre, interzicând până şi pieţele publice şi creând 

cea mai devastatoare criză din istoria ţării, criza de încredere.

Cetăţenii nu mai sunt interesaţi de politici de stănga 

sau de dreapta. Îi îngrijorează ziua de mâine şi viitorul 

copiilor lor. În prezent nu contează doctrina poltică a 

celor care conduc destinele ţării. Deviza momentului ar 

trebui să fie: „Nici stânga, nici dreapta! În primul rând 

românii şi România!”

Perpetuarea stării de alertă nu va face altceva decât să 

agraveze problemele din societate, va conduce la spori-

rea fricii şi la dezbinarea cetăţenilor, la ură, la egoism şi 

minciună, iar revenirea la NORMALITATE nu se poate fa-

ce decât fi e printr-un vot de protest la adresa partidelor 

pe 6 decembrie, fi e prin revoltă populară, la fel ca în de-

cembrie 1989.

Viaţa pe care o trăim este rezultatul alegerilor pe care 

le facem. Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege între 

bine şi rău. Viitorul nostru depinde doar de noi, de modul 

în care alegem.

E nevoie de schimbare, dar schimbarea trebuie să încea-

pă cu fi ecare dintre noi. Schimbarea trebuie să înceapă în 

primul rând prin modul în care ne alegem conducătorii.

Te-ai săturat să trăieşti într-o lume plină de superfi-

cialitate şi abuzuri, de restricţii şi lăcomie, de minciu-

nă şi de ură, de trădare şi dezinformare şi în care inte-

resul personal sau de grup este mai important decât via-

ţa cetăţeanului?

Îți dorești altceva?
Ți-e dor să te întorci la normalitate?

Atunci e timpul să faci o schimbare! 
Pentru binele tău și al familiei tale!

Pe 6 decembrie ALEGE ALTFEL! 
Alege OMUL, nu partidul!

Sorin-Valeriu Naş
Candidat independent 

pentru Camera Deputaţilor
Publicat de SC Monitorul de Cluj SRL la comanda - NAŞ SORIN-VALERIU, cod mandatar fi nanciar: 14200062. Tiraj 6.000 exemplare

PUBLICITATE ELECTORALĂ
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Încă o lună până la 
vacanţa de Crăciun
Elevii din România mai au o lu-
nă de școală, până la prima va-
canţă. În data de 23 decembrie 
2020 începe vacanţa de 
Crăciun, care durează două 
săptămâni și jumătate, până 
pe 10 ianuarie 2021, potrivit 
structurii anului școlar 
2020-2021. Pentru prima dată 
în istoria recentă, toţi elevii din 
România învaţă exclusiv online 
încă din primul semestru, până 
cel puţin în data de 9 decem-
brie, toate școlile și grădiniţele 
fi ind închise din cauza pande-
miei COVID-19 în data de 9 no-
iembrie 2020. Conform progra-
mei, semestrul I va continua 
după vacanţa de iarnă. 
Cursurile vor reîncepe în data 
de 11 ianuarie. Vacanţa inter-
semestrială, care urmează du-
pă vacanţa de iarnă, este de o 
săptămână și va începe în data 
de 30 ianuarie 2021, pentru a 
se încheia în 7 februarie 2021. 
Elevii de clasa a XII-a vor avea 
doar 32 de săptămâni de școa-
lă, pentru ei cursurile urmând a 
se încheia în 4 iunie 2021. La 
clasa a VIII-a, numărul de zile 
de școală este 165 din cauza 
Evaluării Naţionale: vor face 33 
de săptămâni de școală, care 
se încheie în 11 iunie 2021.

Pe scurt

De când a izbucnit pande-

mia, Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării nu a reuşit 

să pună la punct platforma 

de e-learning pe care legea 

o prevede de nouă ani.

Astfel, Consiliul Naţional 

al Elevilor (CNE) anunţă o 

iniţiativă proprie în acest sens. 

Printr-un document transmis 

marţi, organizaţia lansează 

un apel către profesori, elevi 

şi activiştii din educaţie să 

contribuie voluntar la crea-

rea materialelor pentru o ast-

fel de platformă.

Elevii îşi creează singuri 
o platformă de învăţare!

Organizaţia CNE doreşte 

să „creeze o platformă de 

e-learning pentru toţi elevii 

din România, unde se vor 

găsi materiale de studiu pen-

tru clasele din anii termi-

nali, în vederea pregătirii 

acestora pentru examenele 

naţionale, dar şi cursuri pen-

tru clasele V-XI”, plus ma-

teriale de educaţie financi-

ară sau juridică.

„De opt luni, sistemul 

educaţional din România, 

prin profesori şi autorităţi 

locale, se zbate să îşi înde-

plinească misiunea de a ofe-

ri tuturor elevilor din ţară 

şansa la o educaţie perfor-

mantă, în sistem online. În 

tot acest timp, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării nu a 

reuşit să pună la dispoziţia 

elevilor o platformă de e-le-

arning, deşi cadrul legisla-

tiv există încă din anul 2011”, 

se arată în documentul dat 

publicităţii de CNE.

Astfel, Consiliul Naţional 

al Elevilor lansează un apel 

public pentru toţi profesorii, 

elevii, studenţii sau activiş-

tii în educaţie, să contribu-

ie în mod voluntar la crea-

rea materialelor ce vor fi  în-

cărcate în platforma naţio-

nală de e-learning.

Materiale de studiu 
pentru anii terminali

„În acest context pande-

mic, se evidenţiază nevoia ele-

vilor de a benefi cia, în mod 

gratuit, de materiale în sco-

pul pregătirii pentru exame-

nele naţionale. Reprezentan-

ţii elevilor de la nivel naţio-

nal au decis să preia iniţiati-

va şi să creeze o platformă de 

e-learning pentru toţi elevii 

din România unde se vor gă-

si materiale de studiu pentru 

clasele din anii terminali, în 

vederea pregătirii acestora 

pentru examenele naţionale, 

dar şi cursuri pentru clasele 

V-XI. Mai mult, în platformă 

vor exista cursuri legate de 

educaţia fi nanciară sau juri-

dică”, potrivit CNE.

„Simţim, mai mult decât 

niciodată, lipsurile sistemului 

de învăţământ românesc. Deşi 

se vorbeşte de aproape 10 ani 

despre o platformă de e-lear-

ning, aceasta nu există nici 

până în prezent. Nu mai pu-

tem aştepta ca autorităţile să 

realizeze că trebuie să îşi în-

deplinească atribuţiile. Orele 

online nu corespund cerinţe-

lor tuturor elevilor, pregătirea 

pentru examenele naţionale 

devenind din ce în ce mai di-

fi cilă. CNE preia iniţiativa şi 

creează o platformă de e-le-

arning unde, în mod gratuit, 

elevii vor putea parcurge toa-

te capitolele din programă şi 

îşi vor putea testa cunoştin-

ţele. Avem nevoie de sprijinul 

voluntarilor care vor face ca 

toate aceste informaţii să fi e 

livrate elevilor. Împreună vom 

putea face ceea ce statul nu 

a reuşit să facă!”, a declarat 

Rareş Voicu, preşedintele Con-

siliului Naţional al Elevilor, 

conform edupedu.ro.

Elevii îşi „desenează” singuri viitorul!
Consiliul Naţional al Elevilor face apel la sprijin pentru construirea unei platforme de învăţare online, 
în absenţa unei platforme oficiale promise de minister pe care legea o cere încă din anul 2011

Rareș Voicu este președintele Consiliului Național al Elevilor
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a ieșit, marți, într-un 

scurt control pe șantierul 

din Piața Lucian Blaga și 

a prezentat stadiul actual 

al lucrărilor. Termenul 

limită este data de 1 

decembrie, constructorul 

Diferit SRL mobilizând 

zeci de muncitori pe 

teren, sub amenințarea 

aplicării de penalități 

și a includerii 

pe „lista rușinii”.

„Aș vrea să vedeți un con-

trol la șantierul din Piața Lu-

cian Blaga, un șantier pe bani 

europeni și care va contribui 

la modernizarea Clujului. Ne 

afl ăm în față la Biblioteca 

Centrală Universitară. Aici a 

fost fi nalizat pavajul, urmea-

ză să fi e amplasate stațiile 

pentru mașinile electrice. De 

asemenea, statuia lui Lucian 

Blaga este pusă în evidență, 

pentru că este o personalita-

te de talie națională, euro-

peană, mondială și o mân-

drie a Clujului cultural. Ne 

bucurăm că putem pune pe 

această cale mai bine în va-

loare statuia lui Lucian Bla-

ga”, a afi rmat primarul.

Lucrările sunt în toi 
pe latura nordică

Edilul spune că, în timpul 

controlului de pe șantier a nu-

mărat circa 80 de muncitori, 

lucru nemaiîntâlnit până 

acum. În prezent, se lucrea-

ză intens la fi nalizarea trotu-

arelor în fața cofetăriei Cro-

co, la intrarea pe strada Na-

poca, dar și la Casa de Cultu-

ră a Studenților „Dumitru 

Fărcaș”, a arătat primarul.

„Termenul de fi nalizare a 

acestui șantier este 1 decem-

brie. Pe parcursul verii, nu s-

a lucrat la intensitatea la ca-

re am cerut și am spus că la 

1 decembrie, dacă nu e gata 

lucrarea, fi rma va fi  trecută 

pe o listă a rușinii. Azi (marți 

– n.r) am numărat pe șantier 

aproximativ 83 de persoane. 

Probabil, prima întrebare ca-

re vă vine în minte tuturor es-

te de ce nu au putut să fi e din 

iulie-august câte 80-100 de 

persoane pe șantier și nu doar 

acum, când se apropie terme-

nul fi nal? Dacă termină, foar-

te bine, nu vor avea penali-

zări la contract și nu vor fi  pe 

lista rușinii. Acum, pare un 

furnicar pe șantier, în față la 

intrarea în parkingul Primări-

ei. Se lucrează la toate com-

ponentele, semaforizare, pa-

vaj, partea care ține de șantiere, 

lucrurile merg în direcția bu-

nă”, a adăugat edilul.

„În față la Croco, șantierul 

este în plină desfășurare. Aici 

se va crea o piațetă foarte fru-

moasă, sunt plantați arbori de 

mari dimensiuni care vor ară-

ta foarte bine pe parcursul 

anului, după ce lucrarea va fi  

fi nalizată. Sunt 13 arbori în 

total, în fața cofetăriei Croco. 

Lucrările au un ritm mult mai 

accelerat decât în perioadele 

anterioare. Mai e o săptămâ-

nă de lucru, pot să fi nalizeze 

și această parte. Străzile Emil 

Isac și Petru Maior au fost fi -

nalizate deja, a mai rămas de 

lucru în Piața Lucian Blaga. 

Se lucrează încă și la Casa de 

Cultură a Studenților, inclu-

siv la scările pentru persoane 

cu dizabilități. Casa de Cultu-

ră a fost refațadizată. La in-

trarea pe strada Napoca, pa-

vajul este în bună parte mon-

tat. Când ajunge cuțitul la os 

la român, se pare că se mo-

bilizează mai repede!”, a de-

clarat Emil Boc, într-un live 

transmis pe Facebook.

„Lucrurile par că merg 
în direcția bună”

Primarul a apreciat că 

„lucrurile par că merg în 

direcția bună”, iar finaliza-

rea la termen a proiectului 

este încă posibilă.

„După cum arată lucruri-

le, par că merg în direcția bu-

nă, mai au o săptămână pen-

tru a fi naliza toată lucrarea 

de pe această stradă, dar pâ-

nă acum au făcut cele mai 

grele lucrări, acum sunt lu-

crurile acestea de migală, la 

trotuar, la stâlpi și lucrările 

din Piața Lucian Blaga, adu-

cerea de către mașini a pava-

jului suplimentar. Se vor de-

monta toate formele de ilumi-

nat de pe mijlocul străzii, cu 

cablu și vor rămâne doar stâl-

pii, unul care iluminează și 

celălalt care iluminează tro-

tuarul, cu sistem LED”, a com-

pletat edilul-șef.

EDILUL CLUJULUI, ÎN CONTROL PE ŞANTIERUL DIN PIAŢA LUCIAN BLAGA

Primarul Emil Boc: „Românul, când 
îi ajunge cuţitul la os, se mobilizează!”
A mai rămas doar o săptămână până la termenul limită de finalizare a lucrărilor 
din Piaţa Lucian Blaga şi de pe străzile adiacente. Peste 80 de muncitori au ieşit pe şantier.

Termenul limită pentru fi nalizarea lucrărilor complete din P. Lucian Blaga este data de 1 decembrie, constructorul Diferit SRL mobilizând zeci de muncitori pe teren

Strada Emil Isac a fost modernizată și deschisă circulației la fi -
nalul lunii octombrie. Au fost amenajate piste de biciclete, 
rastele pentru biciclete și 6 stații de încărcat trotinete și bici-
clete electrice. Pe strada Emil Isac, trotuarele și noul scuar 
amenajat sunt realizate din plăci de granit, cu o grosime de 
10 centimetri și au fost plantați arbori.

Pe lângă acestea, au fost amenajate trei zone pentru accesul 
facil al persoanelor cu dizabilități. De asemenea, au fost ame-
najate zone de liniștire trafi c, două locuri de parcare pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și o stație de încărcare pen-
tru două mașini electrice, a precizat primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc.

Strada Emil Isac a fost finalizată și deschisă circulației

EMIL BOC | 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Mai au o săptămână 
pentru a fi naliza toată 
lucrarea de pe 
această stradă, dar 
până acum au făcut 
cele mai grele lucrări, 
acum sunt lucrurile 
acestea de migală, 
la trotuar, la stâlpi 
și lucrările din Piața 
Lucian Blaga“

FOTOGRAFIA ZILEI

CLUJUL SE PREGĂTEŞTE DE CRĂCIUN. Bradul a fost amplasat în Piața Unirii și se instalea-
ză cupola de luminiţe, chiar dacă în acest an nu vom avea Târg de Crăciun. Anul trecut, mii 
de clujeni s-au bucurat în Piaţa Unirii de aprinderea luminiţelor de sărbătoare. Însă, în acest 
an situaţia este diferită. În contextul pandemiei de COVID-19 nu se mai pot organiza eveni-
mente, dar orașul va fi  împodobit, iar clujenii se vor bucura de spiritul Crăciunului. Chiar da-
că o vor face de la distanţă…
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Datat din anul 1572, 

Castelul Bocskai din 

comuna Aghireşu, judeţul 

Cluj, este o mostră vie a 

nepăsării, a modului per-

fi d în care oamenii aleg 

să ignore valorile incom-

pensabile lăsate în urmă 

de strămoşii lor.

Cândva unul dintre cele mai 

frumoase castele din toată Tran-

silvania, Castelul Bocskai de 

la Aghireşu, localitate afl ată la 

o distanţă de doar 35 km de 

Cluj-Napoca, este un obiectiv 

turistic ce merită vizitat de pa-

sionaţii de natură şi istorie. O 

scurtă plimbare până la castel 

îţi poate reîncărca bateriile du-

pă stresul de zi cu zi, alimen-

tat acum şi de contextul epi-

demiologic îngrijorător.

Castelul de la Aghireşu, 
cedat „din mână în mână”

Construit între 1569-1572, 

în stil renascentist, castelul a 

fost dăruit, în 1594, de prin-

cipele Transilvaniei, Báthory 

Zsigmond, lui Csáki István. 

Construcţia impunătoare a 

ajuns apoi în mâinile lui Bocs-

kai István, născut la Cluj, ca-

re la rândul său a cedat cas-

telul lui Bánffy László. Au ur-

mat ulterior şi familiile nobi-

liare Haller, Mikes sau Vargyas.

În secolul XVII, castelul a 

intrat în proprietatea famili-

ei Gyulaffy. Noii proprietari 

– doar unii dintre cei mulţi 

care s-au perindat de-a lun-

gul timpului – au fost încân-

taţi de zona superbă în care 

se afl ă construcţia magnifi -

că. Cu toate acestea, parţial 

din cauza poziţionării caste-

lului, acesta nu a putut de-

veni cetate de frontieră.

Clădirea consolidată cu tur-

nuri la cele patru colţuri a fost 

construită sub formă dreptun-

ghiulară, cu două turnuri pe 

colţuri. Pe latura sudică se 

afl a o curte interioară, în timp 

ce latura nordică asigura ac-

cesul în incinta castelului. Clă-

direa, întinsă pe 320 mp, avea 

odinioară patru încăperi prin-

cipale, dar şi câteva anexe.

Castelul din Aghireşu, „înecat” în mizerie!
Istoria Transilvaniei se „scufundă” în ruine.
Construit în perioada Renașterii Transilvane, Castelul Bocskai din Aghireșu a căzut pradă indolenței 
lumii moderne. Renovarea clădirii renascentiste, o palidă speranță într-un document pompos.

Construcţia grandioasă ieșea în evidenţă prin ancadramente-
le superbe de piatră de la uși și ferestre. Trebuie precizat că 
lemnăria cioplită cu mare fi neţe din cadrele ușilor și a gea-
murilor a fost lucrată de meșteri din Cluj. Din nefericire însă, 
doar bastioanele pătrate și câteva segmente de zid, respectiv 
încăperile de la subsol, acum pline de mizerie, au rezistat pâ-
nă în zilele noastre.

Castelul renascentist a început să se năruiască la începutul 
secolului trecut, însă clădirea tot mai dărăpănată a fost lo-
cuită până în 1948. De altfel, încă din secolul XIX, o bună 
parte a castelului a fost distrusă de o furtună devastatoare. 
Înconjurate de anexele gospodăriilor sătenilor din Aghireșu, 
ruinele construcţiei de odinioară pot fi  vizitate, fotografi ate, 
admirate „la liber”.

Potrivit Primăriei Aghireșu, renovarea și punerea în valoare a 
Castelului Bocskai a fost inclusă în Planul de Acţiune pentru 
Implementare și Programul de Investiţii Publice 2019-2029. 
Conform datelor din strategia de dezvoltare a comunei, eta-
pizarea realizării investiţiilor este preconizată între 
2024-2029, nefi ind însă contractată vreo înţelegere în acest 
sens. Rămâne doar speranţa!

„Sufocat” de mizerie şi bălării, 
castelul „visează” la renovare
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Începând cu decembrie 

2019, Turda a devenit primul 

municipiu din România cu 

transport public integral elec-

tric, iar acest proiect se do-

vedeşte a fi  un proiect de 

succes pe care ne dorim sa 

îl extindem în cadrul Comu-

nităţii Urbane Arieş (CUA).

Comunitatea Urbană Arieş 

reprezintă asocierea a 20 de 

localităţi grupate în jurul mu-

nicipiilor Turda şi Câmpia 

Turzii, însumând aproxima-

tiv 140.000 locuitori şi aco-

perind peste 22% din terito-

riul judeţului Cluj.

,,În calitate de Primar am 

realizat modernizarea trans-

portului public cu fonduri 

europene la nivelul munici-

piului Turda, iar în continu-

are, în calitate de preşedin-

te al Comunităţii Urbane 

Arieş, îmi doresc dezvolta-

rea şi iniţierea unui sistem 

de transport public regional, 

efi cient şi modern prin achi-

ziţia de mijloace de trans-

port ecologice moderne (au-

tobuze electrice sau hibri-

de), implementarea unui sis-

tem de tarifare electronic 

efi cient şi accesibil pentru 

fi ecare cetăţean al CUA, dez-

voltarea infrastructurii afe-

rente sistemului de trans-

port, însemnând staţii de 

autobuz moderne, în oraşe-

le şi comunele CUA, siste-

me de informare a călători-

lor, dezvoltarea unei auto-

baze şi a unei autogări pen-

tru deservirea transportului 

public regional al CUA. ” – 

Cristian Matei, primarul mu-

nicipiului Turda.

Primul pas pentru reali-

zarea acestui proiect îi re-

prezintă încheierea unui 

protocol între Municipiul 

Turda şi Primăriile membre 

CUA, împreună cu Consi-

liul Judeţean Cluj, pentru 

a pune bazele viitorului sis-

tem de transport public re-

gional, un sistem public 

dezvoltat în conformitate 

cu prevederile Regulamen-

tului European 1370/2007 

privind serviciile publice.

Ulterior, va fi elaborat 

un Studiu de Oportunitate 

pentru stabilirea rutelor de 

transport, a modului de or-

ganizare a operatorului re-

gional, pentru calculul efi-

cienţei investiţiei şi stabi-

lirea tarifului pentru călă-

torii, precum şi stabilirea 

specificaţiilor tehnice şi a 

numărului de autobuze ne-

cesar a fi achizitionate pen-

tru deservirea întregii co-

munităţi regionale.

Primăria Turda: Amplu proiect de extindere 
a Planului de Mobilitate Urbană 
la nivelul Comunității Urbane Arieș

PUBLICITATE

Centrul Regional ce urmea-

ză să fi e construit se va 

realiza prin renovarea și 

recomapartimentarea clă-

dirii Clinicii de Medicina 

Muncii și Boli Profesionale. 

Se va construi și un nou 

pavilion care urmează să 

fi e conectat pe toate nive-

lurile cu clădirea actuală.

Potrivit forului adminis-

trativ județean, Clinica de 

Neurochirurgie a Spitalului 

Clinic Județean de Urgență 

din Cluj-Napoca, de pe stra-

da Victor Babeș nr. 43, va fi  

relocată în clădirile Centru-

lui Regional. Ambele clădiri 

se afl ă în proprietatea Con-

siliului Județean și în admi-

nistrarea Spitalului Județean.

Consiliul Județean (CJ) 

Cluj a transmis deja Minis-

terului Fondurilor Europene 

propunerea de includere a 

proiectului de edifi care a Cen-

trului Regional de Patologie 

Vasculo-Cerebrală și Neuro-

chirurgie în lista celor care 

vor fi  fi nanțate cu fonduri 

nerambursabile prin Planul 

Național de Relansare și 

Reziliență (PNRR).

„Convinși fi ind că vom 

contribui direct la salvarea 

vieții și recuperarea sănătății 

a numeroși pacienți, susținem 

întru totul acest proiect u-

nic, de importanță majoră 

pentru Regiunea de Nord-

Vest și pentru întreaga țară. 

În acest sens, mobilizăm toa-

te resursele necesare pentru 

ca materializarea lui să aibă 

loc în cel mai scurt timp po-

sibil. Acest Centru de elită 

va răspunde atât cerințelor 

impuse de patologia vascu-

lară și neurochirurgicală, cât 

și exigențelor unei asistențe 

medicale de cea mai înaltă 

calitate”, a declarat Alin Tișe, 

președintele CJ Cluj.

Durata estimativă
de construcție: 18 luni

Durata estimativă a 

construcței Centrului Regio-

nal este de 18 luni. Odată fi -

nalizat proiectul, Centrul va 

asigura tratamentul complex, 

neurochirurgical și endovas-

cular, pentru aproximativ 

3.500 de pacienți pe an. 

Investiția este de aproxima-

tiv 45 de milioane de euro, 

dar este una necesară având 

în vedere că în această regi-

une a țării nu există un Cen-

tru de tratament al patologi-

ei vasculare cerebrale, potri-

vit CJ Cluj.

„Totodată, condițiile și do-

tările existente în prezent în 

Clinica de Neurochirurgie nu 

permit dezvoltarea unui Cen-

tru de tratament complex al 

accidentelor vasculare cere-

brale, clădirea inaugurată în 

anul 1903 nefi ind adecvată, 

chiar dacă a fost supusă, de-

a lungul timpului, unei serii 

de renovări și reparații capi-

tale”, transmite Consiliul 

Județean Cluj.

Potrivit forului administra-

tiv județean, noul Centru va 

dispune inclusiv de un com-

partiment specializat de Ne-

urochirurgie Pediatrică.

Centru de Neurochirurgie, construit la Cluj
Singurul Centru Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din nord-vestul țării 
va fi construit în Cluj-Napoca, prin reorganizarea clădirii Clinicii de Medicina Muncii

Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean Cluj va fi  relocată în clădirile noului Centru Regional

» șase săli de operaţie mo-
dulare

» secţii de 
Anestezie-Terapie Intensivă

» o staţie centrală de steri-
lizare

» un laborator de ima-
gistică

» sală de operaţii hibrid

» un punct de laborator 
pentru urgenţe

» un punct farmaceutic

» cabinete de consultaţii în 
regim ambulator

» o sală de kinetoterapie

» un amfi teatru/sală de 
curs și demonstraţii practi-
ce cu 120 de locuri

» o bibliotecă pentru docu-
mentare

» un spaţiu special ame-
najat pentru recepţia pa-
cienţilor

» o sală de așteptare

Ce facilități va 
avea noul Centru?
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Spitalele suport COVID-19 

din judeţul Cluj vor fi  

suplimentate cu paturi 

noi pentru secţiile 

de Anestezie-Terapie 

Intensivă (ATI). Numărul 

de 100 de locuri funcţio-

nale va fi  depăşit.

Se extinde din nou capa-

citatea la secţiile ATI din spi-

talele clujene, în curând de-

păşindu-se numărul total de 

100 de locuri funcţionale, a 

anunţat la radio şi a confi r-

mat pentru monitorulcj.ro, 

Mircea Abrudean, prefectul 

judeţului Cluj.

„Suntem în curs de ob-

ţinere a ordinului. Spitalul 

din Turda este pregătit de-

ja cu 5 locuri de ATI şi în-

că 25 locuri normale. Spi-

talul Militar creşte capaci-

tatea cu încă 5 locuri de 

ATI cu ventilator, cel de co-

pii intră cu 4, iar Medicala 

1 cu încă 9. Eu sper ca pe 

la finalul săptămânii să 

avem încă 32 de locuri func-

ţionale şi depăşim 100, la 

Cluj”, a precizat prefectul.

Săptămâna trecută, patru 

unităţi medicale clujene au 

fost suplimentate cu 17 paturi 

la ATI, dar şi cu încă 149 pa-

turi normale COVID-19. Cele 

patru spitale au fost Medica-

la I, Spitalul Militar, Institu-

tul Regional de Gastroentero-

logie şi Hepatologie Cluj-Na-

poca (IRGH) şi Spitalul Mu-

nicipal Dej. În prezent, la ATI 

există o capacitate maximă de 

69 de locuri.

Secţiile ATI din Cluj 
vor fi suplimentate 
cu peste 30 de paturi

Ministerul Apărării 

Naţionale (MApN) va asi-

gura transportul terestru 

şi aerian pentru toate 

dozele de vaccin de la 

sosirea în ţară a acestora, 

dar şi preluarea şi trans-

portul la centrele de vac-

cinare de pe întreg terito-

riul României, afi rmă 

ministrul Nicolae Ciucă.

„Ministerul Apărării Na-

ţionale va fi implicat, cu rol 

important, în campania na-

ţională de vaccinare anti-CO-

VID-19 şi va asigura, prin 

structurile de specialitate, 

condiţiile logistice necesa-

re la nivel naţional. MApN 

va asigura transportul teres-

tru şi aerian pentru toate 

dozele de vaccin de la so-

sirea în ţară a acestora, cât 

şi preluarea şi transportul 

la centrele de vaccinare de 

pe întreg teritoriul Români-

ei. Totodată, Armata Româ-

niei va sprijini echipele de 

vaccinare cu resursă uma-

nă calificată”, a precizat mi-

nistrul Apărării Naţionale.

El a participat luni seară, 

la Palatul Cotroceni, la şedin-

ţa „Campania de vaccinare 

anti-COVID-19 – problemă de 

securitate naţională”, prezi-

dată de preşedintele Români-

ei, Klaus Iohannis, în cadrul 

căreia, conform ministrului, 

au fost stabilite principalele 

atribuţii pe care MApN le va 

avea în acest demers cu an-

vergură naţională.

Şase centre stabilite 
la nivel naţional

„Armata României va avea 

un rol foarte important, reve-

nindu-i responsabilităţi, prin 

structurile de specialitate, pen-

tru a asigura condiţiile logis-

tice necesare desfăşurării aces-

tei campanii la nivel naţional”, 

subliniază Nicolae Ciucă.

Ministrul precizează că au 

fost identifi cate soluţii de depo-

zitare în condiţii speciale, sta-

bilindu-se ca centrul principal 

de depozitare pentru dozele de 

vaccin care necesită condiţii de 

stocare la temperatura de mi-

nus 80 de grade Celsius să fi e 

Institutul Naţional de Cerceta-

re-Dezvoltare Medico-Militară 

„Cantacuzino”. La nivel naţio-

nal au fost stabilite şase centre 

regionale în locaţia spitalelor 

militare de urgenţă de la Timi-

şoara, Craiova, Braşov, Cluj-Na-

poca, Iaşi şi Constanţa.

„Colaborarea nemijlocită 

cu celelalte instituţii respon-

sabile de elaborarea şi im-

plementarea strategiei de vac-

cinare reprezintă premisele 

care stau la baza îndeplini-

rii cu succes a misiunii pe 

care MApN şi-a asumat-o în 

cadrul acestui demers naţio-

nal de o importanţă strategi-

că pentru România”, a con-

chis Nicolae Ciucă.

Vaccinul anti-COVID-19 
va fi depozitat 
la Spitalul Militar

Numărul de teste pentru 

depistarea cazurilor 

de COVID-19 a scăzut 

în judeţul Cluj, 

în ultima săptămână.

Clujul este unul dintre ju-

deţele care a făcut cele mai 

multe teste COVID-19 de la 

începutul pandemiei. Autori-

tăţile au crescut treptat capa-

citatea de testare şi au ajuns 

să facă chiar şi aproape 3.000 

de teste într-o singură zi.

În perioada 11-17 noiem-

brie, în judeţul Cluj au fost tes-

tate nu mai puţin de 14.031 de 

persoane. Testele efectuate în 

acest interval de timp au „pro-

dus” 3.293 de noi îmbolnăviri 

şi au urcat rata de infectare 

pentru municipiul Cluj-Napo-

ca la limita carantinei.

În săptămâna 18-24 noiem-

brie, numărul testelor efectu-

ate a scăzut însă de la 14.031 

la 11.850, fi ind înregistrată o 

scădere cu 15%. Diferenţa în-

tre cele două săptămâni este 

de 2.183 de teste.

În condiţiile în care rata de 

pozitivare este constant unde-

va la 30%, putem spune că ju-

deţul Cluj „a scăpat” de pova-

ra a 700 de cazuri, nefi ind efec-

tuate la fel de multe teste ca 

în săptămâna anterioară.

Număr redus de teste în ultima săptămână

Peste 200 de studenţi 

de la Universitatea 

de Medicină şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu” 

din Cluj-Napoca (UMF) 

vor ajuta şi alte spitale 

din ţară să facă faţă 

numărului mare 

de cazuri de COVID-19.

„Peste 200 de studenţi din 

cadrul universităţii noastre au 

răspuns deja apelului transmis 

de Departamentul pentru Si-

tuaţii de Urgenţă pentru a des-

făşura activităţi de voluntari-

at în spitalele COVID-19. Uni-

versitatea centralizează solici-

tările studenţilor, iar apoi le 

transmite către DSU, care îi va 

distribui către unităţile sanita-

re care au cea mai mare nevo-

ie de ajutor”, se arată într-o 

postare pe pagina de Facebook 

a Universităţii de Medicină şi 

Farmacie din Cluj-Napoca.

Ce posturi vor ocupa 
studenţii de la UMF?

Secretarul de stat în Ministe-

rul Afacerilor Interne, Raed Ara-

fat, a anunţat, săptămâna trecu-

tă, că Guvernul va adopta o Or-

donanţă de Urgenţă referitoare 

la implicarea studenţilor de la fa-

cultăţile de medicină în tratarea 

bolnavilor de COVID-19. El a pre-

cizat că s-a luat deja legătura cu 

universităţile de la care ar urma 

să provină studenţii.

De asemenea, Raed Arafat 

a mai anunţat că studenţii me-

dicinişti care sunt repartizaţi 

să lucreze în spitalele suport 

COVID-19, vor ocupa posturi 

de asistenţi medicali.

„Unul din paşii care au fost 

luaţi este recrutarea unui număr 

de studenţi care să lucreze pe pos-

turi de asistenţi medicali. Pentru 

că nu numai de medici e nevoie, 

e nevoie foarte mult de asistenţi 

medicali, de supraveghere a aces-

tor bolnavi”, a completat Arafat.

Până acum, peste 1.400 de 

studenţi din România s-au în-

scris pe liste ca să sară în aju-

torul medicilor din toată ţara.

„Până în acest moment avem 

1.400 de studenţi care deja s-au 

înscris pe listă şi vom începe 

săptămâna asta repartiţia lor. 

Vom suplimenta personalul me-

diu cu studenţi de an 4, 5 sau 

6 şi vor putea ajuta. Poate că 

astfel va scădea numărul cazu-

rilor”, a adăugat şeful Depar-

tamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă, Raed Arafat.

Studenţii UMF au sărit 
în ajutorul DSP Cluj

Aproximativ 120 de stu-

denţi de la UMF „Iuliu Haţie-

ganu” din Cluj-Napoca lucrea-

ză zilnic, împreună cu Direc-

ţia de Sănătate Publică (DSP) 

Cluj, în realizarea anchetelor 

epidemiologice şi a deciziilor 

de carantinare, respectiv de 

izolare a fi ecărei persoane de-

pistate pozitiv cu virusul 

SARS-CoV-2 sau care a intrat 

în contact cu o persoană in-

fectată cu coronavirus.

„Activitatea se desfăşoară 

în felul următor: preluăm un 

caz confi rmat pozitiv, discu-

tăm cu pacientul, realizăm an-

cheta şi luăm legătura cu con-

tacţii acestuia. Chiar dacă acest 

lucru poate părea unul foarte 

rece şi lipsit de orice implica-

re personală, de fapt, munca 

este una cu totul deosebită fi -

indcă, în cele din urmă, reali-

zăm o conexiune cu oamenii, 

le ascultăm îngrijorările, em-

patizăm şi îi ajutăm să depă-

şească momente difi cile din 

viaţa lor”, a declarat Ionuţ Du-

mitru, student în anul IV la 

Facultatea de Medicină.

În paralel cu activitatea 

de voluntariat, studenţii me-

dicinişti au demarat şi cam-

pania „Donează plasmă, fi i 

erou!” cu sprijinul Centru-

lui Regional de Transfuzie 

Sanguină Cluj-Napoca. Ast-

fel, în săptămâna 2-6 noiem-

brie, toţi pacienţii vindecaţi 

de COVID-19, care sunt eli-

gibili pentru donare şi care 

au dorit să ofere ajutor pa-

cienţilor afl aţi în stare gravă 

au fost invitaţi să doneze.

Studenții de la UMF Cluj,
cot la cot cu medicii din țară
Mediciniștii de la UMF Cluj-Napoca se vor implica în lupta împotriva 
coronavirusului în calitate de voluntari și în alte spitale din țară

Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj-Napoca este cunoscută deja pentru numeroasele proiecte 
pe care le organizează atât pentru studenţi, cât şi pentru membrii comunităţii clujene
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ Vând apartament în Florești, zo-
na VIVO (Polus), suprafaţa de 50 
mp. Informaţii suplimentare la tele-
fon la 0749-892645. (7.14)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam termo-
pan PVC, podele parchet, uși inte-
rior lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în sub-
solul blocului, parcare cu abona-
ment în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

CASE/CABANE

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

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

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 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.

TERENURI

¤ Teren de vânzare în Florești, str. 
Stejarului (Cetatea Fetei), suprafa-
ţa de 1200 mp, cadastrat, preţ 38 
euro/mp. Informaţii și detalii su-
plimentare la telefon 
0755-076628. (5.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită vă-
zut! Pentru informaţii și ate detalii 
sunaţi la tel. 0748-882701. (5.14)

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Pensiunea Sfânta Sava, teren 
plan, compact, pretabil pentru 
construcţii de anvergură, front 
280 m direct la șoseaua europea-

nă E60, curent electric, carte funci-
ară, preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (5.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, în 
cart. Iris, situat între case, front 27 
m la drum, carte funciară, cadas-
tru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren, preţ 
10 euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (5.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, cup-
tor cu microunde. Preţ 250 euro. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 3 ca-
mere, mobilat, izolat, etaj 1, zonă 
liniștită, pe termen lung, preț con-
venabil. Rog seriozitate. Informații 
și detalii suplimentare sunați la tele-
fon 0743-330440. (1.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, în 
cart. Mărăști, zona cinema, centrală 
proprie, utilat complet, preţ 300 eu-
ro. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la nr. de tel. 0758-051260. 
(2.7)

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis cu 
termopan, geam la baie, renovat 
recent, cart. Mărăști, str. Teleor-
man, mobilat, utilat, preţ 93.000 
euro, negociabil. Pentru alte infor-
maţii și alte detalii sunaţi la tele-
fon 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, deco-
mandat, str. Trotușului, supr. 74 
mp, complet fi nisat, gresie, faian-
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ţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa to-
tal 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Închiriez apartament cu 2 came-
re, bloc nou, suprafaţa 60 mp, uti-
lat, mobilat, centrală termică, bal-
con închis, preţ 350 euro, doar cu 
contract. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0749-010592.

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

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

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

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

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0722-550874. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau mun-
că de birou. Aștept telefoane la nr. 
0749-892645. (3.14)

¤ Clujean serios, caut de lucru sau 
execut zugrăveli în domeniul fi ni-
sări, lavabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe lemn, 
fi er, trag glet. Mă puteţi contacta la 
nr. de tel. 0749-974302. (5.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept și 
cu ziua. Aștept telefoane la 
0749-974302, 0755846290. (3.7)

¤ Ehipă formată din două per-
soane, caută de lucru ca șofer 
pentru curse tur-retur, weeken-
duri libere sau la două săptă-
mâni, în comunitatea europeană. 
Pentru alte informaţii și detalii 
sunaţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (5.7)

KINETOISTRATIE SRL 
– Servicii de recuperare 

medicală de înaltă 
performanță prin 

kinetoterapie la domiciliu. 
Contact: 0733 184 805

(5.5)

¤ 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 serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-50131.

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

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

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

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

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

SERVICII

¤ Caut de lucru în domeniul 
construcțiilor. Ofer seriozitate, accept 
și cu ziua. Pentru oferte, aștept tele-
foane la 0749-974302 sau 
0755846290. (1.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la do-
miciliul clientului. Pentru informații 
suplimentare sunați la tel. 0721-
639290 sau 0264-555842. (1.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, plata 
în rate. Informații suplimentare la 
tel. 0722-325365. (1.7)

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894

E-mail: traduceritoledo@
yahoo.com

¤ Îmi ofer serviciile pentru îngriji-
re persoane bolnave, ofer îngriji-
re, fac curat în podurim curţi, zu-
grăvesc, îngrijesc oi și vaci.. Aș-
tept să fi u contactat la 
0755-846290 sau 0749-974302. 
(2.7)

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

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

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

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

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând orgă electronică PSR 320. 
Pentru informații și detalii suplimen-
tare sunați la telefon 0744-282885. 
(1.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0742-401019. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.11)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (2.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (2.14)

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (2.14)

¤ 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 2 dulapuri din lemn ma-
siv, cu furnir din nuc. Inf. la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

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

MEDITAŢII

¤ Profesor de limba germană cu 
experienţă vastă în domeniu, ofer 
meditaţii la diverse niveluri, de la 
începători până la avansaţi. Cer și 
ofer seriozitate. Întâlnirile la curs 
nu se calculează în ore, ci în ședin-
ţă. Durata unei ședinţe este de 
aproximativ 1 oră și 30-40 de mi-
nute în funcţie de capacitatea de 
concentrare a persoanei respecti-
ve. Preţul este 80 de RON. Tel. 
0751-975749. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând set poker jetoane și cărți de 
joc. Pentru informații și detalii supli-
mentare sunați la telefon 0744-
282885. (1.14)

¤ Vând aluni și nuci pentru plantat. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii suplimenta-
re la telefon 0752-296902. (2.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de sa-
lată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (2.14)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte in-
formaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 

0264-424005 sau 
0745-300323. (4.11)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 l 
și 5 l. Informații și detalii la telefon 
0744-282885. (1.14)

¤ Vând saltea pătuţ pentru copii, 
60 x 120 cm, preţ 30 RON. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, preţ 
negociabil. Sunaţi la nr. de telefon 
0744-282885. (5.14)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (5.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (5.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, preţ 
200 RON. Informaţii la telefon 
0264-424005, 0745-300323. (5.7)

¤ Vând arbuști fructifi eri de goji 
berry, cătină, coacăze roșie, afi n 
siberian, căpșuni remontante, 
zmeură de sezon cayuga și re-
montată POLKA, arbuști la ghiveci 
și cu rădăcină nudă și aluni de 
pământ anul 3. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0762-258069. (7.7)

¤ De vânzare miez de nucă pro-
ducţie 2020 din zonă nepoluată, 
la 50 km de Cluj, preţ 30 RON/kg 
și nucă în coajă la preţul de 10 
RON/kg. Informaţii la tel. 
0748-220979. (5.7)

¤ Vând cizme de damă nr. 39, cu 
carâmb înalt, stare foarte bună, 
preţ 100 RON. Informaţii la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: geaman-
tan vechi, stare foarte bună, dimensi-
une 80 x 44 x 24 cm, stare foarte 
bună și fi er de călcat rusesc, model 
vechi, nefolosit. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.11)

ANIMALE

¤ Pierdut pisică în noaptea de 19 
spre 20 octombrie, în zona str. Ta-
che Ionescu –Arieșului-Albinii, are 
5 ani. Vă rugăm să ne sunaţi la te-
lefonul 0745-015279, dacă aţi vă-
zut-o sau știţi ceva de ea. Ne este 
foarte dragă și trebuie să ajungă 
acasă. Oferim recompensă mare!

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR DIN COMUNA IARA 

Unitatea administrativ-teritorială Iara, județul Cluj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 

sectoarele cadastrale: 8, 13, 26, 27, 28 , 29 , 131 – în lo-
curile numite popular „Meghieş, Dos, Mazărişti, Toptile, 
Cânepişti, Valea lui Balin, Valea Agrişului, Oşel“, începând 
cu data de 02.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la se-
diul Primăriei comunei Iara, 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 Agenției Naționale de Cadastru și Pu-
blicitate Imobiliară.

Pentru informații: Claudiu Opre, 0747788585.

ANUNȚURI DE PIERDERE

AQART S.R.L., cu sediul în Cluj–Napoca, B-dul Muncii, nr. 12, jud. 
Cluj, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J12/3441/2005, a-
vând C.U.I. 17989749,

NOTIFICĂ
Pierderea Certifi catului constatator eliberat în baza Declaraţiei nr. 
102556/26.09.2005 – aferent activităţilor autorizate la sediu social – și 
a Certifi catului constatator eliberat în baza Declaraţiei nr. 
66059/23.10.2007 – aferent activităţilor autorizate la sediul secundar.

Se declară nule.

Subscrisa SOCIETATEA TRUE STORY S.R.L. cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. Nicolae Cristea, nr. 25, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J12/2320/2019, având C.U.I. 41212248, prin prezenta aducem la 
cunoștinţă pierderea Certifi catului constatator nr. 
76094/03.06.2019.

Se declară nul.

KINETIX STEP S.R.L., J 12/3851/2016, C.U.I. 36670818, anunţă 
pierderea certifi catului de înregistrare în scopuri de TVA, emis de 
A.N.A.F. Cluj.

Se declară nul.

S.C. DISCOUNT INVEST S.R.L. (C.U.I. 32266583, J12/2886/2013) 
declară pierdute certifi catele constatatoare sediu și terţi eliberate de 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj.

Se declară nule.
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INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA BELIŞ, 
strada Principală, nr.105A, Telefon: 0264-334 002, ce 
intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIŞURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA 
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA 
BELIŞ, JUDEŢUL CLUJ“.

Această investiţie este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariabelis@yahoo.com, tel: 0264-334002.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA JICHIȘU 
DE JOS,  strada Principală, nr. 55, Telefon: 0264-212480, 
ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodĂrire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de "REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ 
ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE 
PERICULOASE (PLOI ABUNDENTE) ÎN COMUNA JICHIŞU DE 
JOS, JUDEŢUL CLUJ – INTERVENŢIE ÎN PRIMĂ URGENŢĂ.“

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariajichis@gmail.com, tel: 0264212.480.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA POIENI, 
strada Principală, nr.268, Telefon: 0264-255010, ce 
intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ 
ÎN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE 
(PLOI ABUNDENTE) ÎN COMUNA POIENI, JUDEŢUL CLUJ – 
ÎN REGIM DE URGENŢĂ“.

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
ppoieni@yahoo.com, tel: 0264-255010.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA BORȘA, 
strada Principală, nr.262, Telefon:  0264-355474, ce 
intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ 
ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE 
PERICULOASE (PLOI ABUNDENTE) ÎN COMUNA BORŞA, 
JUDEŢUL CLUJ“.

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariaborsa@yahoo.com, tel: 0264-355474.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA Iara, 
strada Principală, nr.214, Telefon: 0264.333.247 , ce 
intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA 
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ÎN 
LOCALITATEA IARA, COMUNA IARA, JUDEŢUL CLUJ – 
INTERVENŢIE ÎN PRIMĂ URGENŢĂ“  

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariaiara@yahoo.com, tel: 0264-333247.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA MĂRGĂU, 
strada Principală, nr.204, Telefon: 0264-276191, ce 
intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE LUCRĂRI ÎN URMA 
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA 
MĂRGĂU, JUDEŢUL CLUJ“.

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțina informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primaria.margau@yahoo.com, tel: 0264-276191.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA Negreni, 
strada Principală, nr.63, Telefon: 0264-258.223, ce 
intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ 
ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE 
PERICULOASE ÎN COMUNA NEGRENI – INTERVENŢIE ÎN PRIMĂ 
URGENŢĂ”.  

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
info@primarianegreni.ro, tel: 0264-258223.

INFORMARE

Această informare este efectuata de COMUNA RECEA 
CRISTUR,  strada Principală, nr. 158, Telefon: 0264-227.528 
Fax: 0264-227.526, ce intenționează să solicite de la 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de "REFACERE 
INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ ÎN URMA FENOMENELOR 
HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE (PLOI ABUNDENTE) 
ÎN COMUNA RECEA CRISTUR.“

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primarierecea@yahoo.com, tel: 0264-227.528.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA VAD, 
strada Principală, nr.146, Telefon: 0264-225201, ce 
intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de „REFACERE INFRASTRUCTURĂ AFECTATĂ 
ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE 
PERICULOASE (PLOI ABUDENTE) ÎN COMUNA VAD – 
INTERVENŢIE ÎN PRIMA URGENŢĂ “.

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțina informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariavad@yahoo.com, tel: 0264-255201.

ANUNŢ DE MEDIU

 În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările 
și completările ulterioare si Ord. 1798/2007, SC VIODEI 
APUSENI SRL cu sediul în loc. Răchițele, nr. 362B, 
com. Mărgău, jud. Cluj, anunță începerea demersurilor 
în vederea obținerii autorizației de mediu pentru 
obiectivul ,,Atelier de tăierea şi rindeluirea lemnului“ 
la sediul din loc. Răchițele, nr. 362B, com. Mărgău, jud. 
Cluj. Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la 
sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 99, biroul 
“Relații cu publicul” în zilele de luni – joi între orele 
9:00-13:00, vineri între orele 9:00-12:00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

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

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalaţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea:

1. Imobilului constând în două parcele de teren, situate în 
Cluj-Napoca, jud. Cluj (încadrate functional în zonă de activităţi 
economice conform hotărârilor judecătoreşti defi nitive), 
respectiv parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 334637 
Cluj-Napoca, nr. cad. 334637 cu o suprafaţă de 7.835 mp și 
parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 335523 Cluj-Napoca, 
nr. cad. 335523 cu o suprafaţă de 6.158 mp

– preţ de pornire 559.720 euro + TVA
2. Imobilului constând în teren în suprafaţă de 6.008 

mp înscris în Cartea Funciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat 
în Cuzdrioara, Platforma CCH Dej, jud. Cluj

– preţ de pornire 33.000 euro + TVA
3. Imobilului constând în barăci şi teren în suprafaţă de 

1.500 mp înscris în Cartea Funciară nr. 107388 Alba Iulia, 
situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, jud. Alba

– preţ de pornire 100.000 euro + TVA
Licitaţia va avea loc în data de 08.12.2020, ora 11.00, la 

sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 18.12.2020, ora 11:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Mihai Popa

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

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

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalaţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 
mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 3,682,357.00 
lei + TVA;
 bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 

708,749.61 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 08.12.2020, ora 11.00, la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 18.12.2020, ora 11:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate 
listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societăţii 
ce fac obiectul valorifi cării. 

SOLVENDI S.P.R.L. 
Asociat coordonator  

Av. Marius Grecu
Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator
Av. Mihai Popa
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Burcea, încrezător 
înainte de plecarea 
în Danemarca
Selecţionerul echipei naţionale 
de handbal feminin, Bogdan 
Burcea, a declarat că România 
poate învinge orice reprezenta-
tivă la Campionatul European 
(Danemarca, 3-20 decembrie) 
dacă își face jocul, el precizând 
că adversarele cele mai impor-
tante ale jucătoarelor sale vor 
fi  ele însele.
„Dacă suntem calmi și ne fa-
cem jocul, atât cel ofensiv, cât 
și defensiv, avem șanse împo-
triva oricărei echipe. Noi sun-
tem cel mai important adversar 
al nostru. Dacă ieșim bine din 
grupă, orice se poate când vine 
vorba de medalii. Cel mai im-
portant este primul meci, cel cu 
Germania”, a afi rmat Burcea.
El a menţionat că jucătoarele 
trebuie să fi e extrem de atente 
în perioada care urmează pen-
tru a nu se infecta cu coronavi-
rus și a rata participarea la 
Campionatul Europea.
„Trebuie să ţinem totul sub 
control, să avem o evidenţă 
strictă, facem raportări din 3 în 
3 zile. Avem câteva fete care nu 
au fost infectate și trebuie să 
ne protejăm cât de mult se 
poate. La acest turneu fi nal, în 
condiţiile date, este nevoie de 
fi ecare sportiv... cele care sunt 
pe lista de 35 trebuie să fi e 
pregătite să vină să susţină na-
ţionala, putem apela oricând la 
ele pentru că se pot ivi proble-
me”, a declarat Burcea.
Campionatul European de 
handbal feminin, programat în-
tre 3 și 20 decembrie, se va 
desfășura în Danemarca după 
retragerea Norvegiei, care ar fi  
trebuit să fi e a doua gazdă a 
competiţiei. Norvegia a anun-
ţat că renunţă la organizare din 
cauza constrângerilor sanitare 
legate de pandemia de corona-
virus. Echipa naţională a 
României face parte din Grupa 
D alături de Norvegia, 
Germania și Polonia, la 
Campionatul European de 
handbal feminin – EHF EURO 
2020. Partidele României vor 
avea loc în orașul Kolding.

Radu Petrescu 
bifează un nou meci 
în Europa League
O brigadă de arbitri din 
România, cu Radu Petrescu la 
centru, va conduce meciul din-
tre Glasgow Rangers, echipă la 
care joacă românul Ianis Hagi, 
și Benfi ca Lisabona, care va 
avea loc joi, de la ora 22:00, 
pe stadionul Ibrox Park din 
Glasgow, în Grupa D a competi-
ţiei de fotbal Europa League, 
potrivit UEFA.
Arbitri asistenţi vor fi  Radu 
Ghinguleac și Mircea Mihail 
Grigoriu, iar al patrulea ofi cial 
a fost delegat Marcel Bîrsan.
Meciul tur dintre cele două 
echipe s-a terminat la egalitate, 
3-3. Rangers ocupă primul loc 
în grupă, cu 7 puncte, urmată 
de Benfi ca, 7 p, KKS Lech 
Poznan, 3 puncte, Standard 
Liege, 0 puncte.
Radu Petrescu se afl ă la al trei-
lea meci din grupele Europa 
League în acest sezon, după 
ŢSKA Moscova – Dinamo 
Zagreb 0-0 și Hapoel Beer 
Sheva – Bayer Leverkusen 2-4.

Pe scurt

Clubul CSM Volei Alba Blaj 

a anunţat, marţi, într-un 

comunicat de presă postat 

pe site-ul său ofi cial, că va 

organiza la Sibiu partidele 

din cadrul optimilor şi sfer-

turilor de fi nală ale Cupei 

Challenge la volei feminin.

„CSM Volei Alba Blaj va 

organiza, în Sala Transilva-

nia din Sibiu, în perioada 

9-10 decembrie, meciurile 

Grupei 1 din optimile şi sfer-

turile de fi nală ale Cupei 

Challenge. Confederaţia Eu-

ropeană de Volei a schimbat 

formatul competiţiei din ca-

uza pandemiei de coronavi-

rus, astfel încât echipele să 

poată participa la meciuri în 

condiţii de siguranţă sanita-

ră, conform măsurilor stabi-

lite de autorităţile sanitare 

din fi ecare ţară. Vor fi  patru 

grupe, în cadrul cărora care 

se vor disputa trei meciuri. 

Primele două partide vor con-

ta pentru optimile de fi nală, 

învingătoarele urmând să 

joace, a doua zi, pentru ca-

lifi carea în semifi nalele com-

petiţiei”, se menţionează în 

comunicatul citat.

În optimi, în cadrul turne-

ului de la Sibiu, Volei Alba 

Blaj va întâlni, în 9 decem-

brie, de la ora 17:00, învin-

gătoarea dintre VK Pirane 

Brusno (Slovacia) şi Sanaya 

Libby's La Laguna (Spania), 

echipa califi cată urmând a fi  

stabilită în cursul acestei zi-

le, după ce formaţia slovacă 

a câştigat prima manşă a şai-

sprezecimilor de fi nală cu 3-2.

În celălalt meci, tot în 9 

decembrie, dar de la ora 20:00, 

se vor întâlni echipele FC do 

Porto (Portugalia) şi VK Pros-

tejov (Cehia).

Echipele învingătoare vor 

juca, în 10 decembrie, de la 

ora 17:00, meciul din sferturi-

le de fi nală ale Cupei Challen-

ge, partidă în urma căreia va 

fi  decisă formaţia califi cată în 

semifi nalele competiţiei.

Alba Blaj joacă la Sibiu 
meciurile din Cupa Challenge

Costel Enache a trecut 

prin momente delicate 

după ce s-a infectat cu 

COVID-19. Antrenorul 

Universităţii Cluj a vorbit 

înaintea meciului cu AFK 

Csíkszereda despre 

problemele de sănătate 

pe care le-a avut.

„Din păcate, eu am avut 

simptome grave. Au fost 11 

zile de chin, frisoane, tran-

spiraţie, dureri şi febră. Cred 

că am suferit cel mai mult 

din întreg lotul. Nu sunt nici 

acum la capacitate maximă, 

cred că mai există ceva ră-

măşiţe”, a spus Enache.

Fotbaliştii Universităţii 

Cluj au fost şi ei afectaţi de 

focarul de COVID-19 apă-

rut în cadrul echipei. Con-

form spuselor lui Enache, 

jucătorii nu se mai află la 

cel mai înalt nivel din punct 

de vedere fizic.

„Tot ce am acumulat în 

prima perioadă, ca ritm şi in-

tesitate de joc, aproape s-au 

diluat. Fotbalul are nevoie de 

continuitate, nu putem să tot 

întrerupem. Suferă şi jucăto-

rii, iar unii dintre ei s-au plâns 

că obosesc mult mai repede. 

Nu putem face nimic altceva 

decât să îi încurajăm şi să 

strângem rândurile”, a decla-

rat antrenorul lui „U”.

Universitatea Cluj a avut 

23 de cazuri de COVID-19 

şi nu a putut juca două eta-

pe consecutive în Liga a 2-a. 

„Studenţii” s-au întors săp-

tămâna trecută pe gazon, 

dar au pierdut meciurile cu 

Reşita şi Rapid.

Costel Enache, 
11 zile de chin 
din cauza COVID-19

Universitatea Cluj a ajuns 

la un acord cu Alex Curescu 

pentru rezilierea contractu-

lui. Tehnicianul a fost insta-

lat pe banca tehnică a echi-

pei în această vară.

Curescu a antrenat mai 

multe echipe de amatori din 

Olanda, iar în această vară 

a primit şansa de a pregăti 

pentru prima dată o echipă 

profesionistă.

Tehnicianul plecat de ani 

buni în Olanda a dezamăgit 

la Universitatea Cluj, iar con-

ducerea a decis rezilierea 

contractului pe cale amiabi-

lă după un start de sezon în 

care echipa nu a câştigat ni-

ciun meci pe teren.

„Astăzi (n.r. marţi), con-

ducerea echipei noastre a 

ajuns la un acord de rezili-

ere pe cale amiabila cu an-

trenorul principal al echipei 

noastre Alex Curescu.

Pe această cale, dorim 

să-i mulţumim pentru mun-

ca depusă la acest club şi 

să-i urăm mult succes în ca-

rieră. Un nou antrenor va fi 

anunţat în perioada urmă-

toare!”, a transmis condu-

cerea lui „U” Cluj.

În vârstă de 42 de ani, Alex 

Curescu este originar din Re-

şiţa, dar s-a stabilit în Olan-

da, unde a activat din anul 

1997 până în prezent.

Tehnicianul a câştigat Cu-

pa Olandei cu Aalsmeer 

(2008), dar şi Supercupa 

Olandei şi titlul de campi-

on, fiind desemnat antreno-

rul anului 2009. Palmaresul 

său mai cuprinde o finală 

de Cupa Olandei (2016), cu 

Quintus, şi două clasări pe 

locul al treilea în campio-

nat, cu VOC (2015) şi Quin-

tus (2017).

Totuşi, pasul către o echi-

pă din Liga Florilor a fost unul 

prea mare pentru Alex Cures-

cu. Antrenorul a pierdut me-

ciurile cu Dacia Mioveni, Ac-

tiv Ploieşti, CSM Galaţi, Glo-

ria Buzău şi HC Zalău.

Universitatea Cluj trebu-

ia să mai joace în acest se-

zon cu Crişul Chişineu Chiş, 

dar meciul nu s-a disputat 

din cauza unui focar de CO-

VID-19 la echipa din Arad. 

„Studentele” au câştigat cu 

10-0 meciul respectiv, dar ul-

terior Crişul s-a retras din Li-

ga Florilor.

Curescu s-a bucurat de un 

lot bun la echipa de sub Fe-

leac după ce în această va-

ră au fost transferate printre 

altele Mădălina Ion (CSM 

Bucureşti),Marina Dumans-

ka, sora mai mică a Yuliyei 

Dumanska (CSM Târgu Jiu), 

Paulina Masna (Minaur Ba-

ia Mare), Denisa Şelever 

(SCM Gloria Buzău), (HCM 

Slobozia) şi golghetera cam-

pionatului Spaniei Judith Vi-

zuete (CB Salud).

Alex Curescu, dat afară
de la Universitatea Cluj
„U” Cluj a renunţat la colaborarea cu Alex Curescu după un început de sezon dezastruos

Alex Curescu a plecat de la Universitatea Cluj după un start de sezon dezastruos
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