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ADMINISTRAŢIE

Pistă între Cluj şi Floreşti, 
ignorată de Boc şi Şulea
Clujenii ar putea ajunge din Gilău până la 
Opera Maghiară, în „inima” Clujului, fără 
să întâlnească trafi c auto.  Pagina 5

ACTUALITATE

Ultimul pas înainte 
de Eurovision
Mândrie locală. România va fi repre-
zentată în finala de la Rotterdam de o 
clujeancă.  Pagina 6

POLITICĂ

Acum sunt buni liberalii?!
După ce a declarat că „PNL Cluj nu îl mai 
reprezintă”, senatorul Marius Nicoară re-
vine în partid.  Pagina 8

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

Zeci de hectare de pădure din zona Negreni au fost rase complet, deşi arborii 
sunt sănătoşi, se plâng cu disperare localnicii. Pagina 5

ACTUALITATE

Peste 7.700 de autoturisme ridicate 
de pe străzile din Cluj-Napoca

SĂNĂTATE

OPC Cluj a pus lacătul pe cel mai 
mare lanț de shaormerii

Mii de maşini parcate nere-
gulamentar au fost ridicate de 
poliţiştii locali pe parcursul anu-
lui trecut. Poliţia Locală Cluj-Na-
poca informează că, în perioa-
da ianuarie-decembrie 2019, au 
fost ridicate un număr de 7.732 
autovehicule pentru opriri, sta-
ţionări şi parcări neregulamen-
tare. Dintre acestea, ceva mai 
mult de jumătate erau înmatri-
culate în judeţul Cluj.

Topul judeţelor de proveni-
enţă a maşinilor ridicate în 
2019, la Cluj-Napoca: Cluj 
(4.108), municipiul Bucureşti 
(648), Maramureş (327), Bis-
triţa-Năsăud (300), numere 
străine (290), Mureş (255), Să-
laj (253), Alba (244), Satu Ma-
re (169) şi Bihor (135). Alte 
aproape 700 de maşini aban-
donate pe străzile din Cluj-Na-
poca au fost ridicate de pe do-
meniul public.

În 2019, Poliţia Locală a în-
tocmit 15.152 de procese verba-
le pentru parcări publice cu pla-
tă, în valoare cumulată de 
1.959.364 lei, total din care au 
fost încasaţi însă doar 818.110 
lei. Pentru opriri, staţionări şi 
parcări neregulamentare, poliţiş-
tii locali au dat 25.526 de amenzi, 
în valoare totală de 5.599.742 
lei, din care a fost încasată su-
ma de 2.039.556 lei.  (D.C.)

Lanţul de şaormerii Mama 
Manu din Cluj-Napoca a fost 
închis temporar în urma unor 
controale efectuate, marţi, de 
Comisariatul Regional pentru 
Protecţia Consumatorului 
(CRPC). Astfel, Mama Manu a 
devenit primul fast-food închis 
de CRPC şi al şaselea brand ca-
re îşi închide porţile pentru o 
perioadă, după controalele 
efectuate în ultimele zile.

În urma verifi cărilor efectua-
te concomitent de CRPC la cinci 
puncte de lucru, au fost identi-
fi cate următoarele nereguli: 
„produse care au fost depozita-
te necorespunzător sau la care 
le-a fost schimbată starea termi-
că, produse fără elemente de 
identifi care caracterizare, lipsă 
informaţii alergeni şi preparate 
care provin din produse decon-
gelate, respectiv lipsa verifi cării 
metrologice aferente cântarelor”.

„Sancţiunile aferente fiecă-
rui punct de lucru sunt între 
30.000 şi 80.000 de lei, dispu-
nându-se măsura opririi tem-
porare a prestării serviciilor 
până la remediere la toate 
punctele de lucru. Unităţile 
vor fi redeschise pe măsura 
îndeplinirii măsurilor dispuse 
cu ocazia controalelor”, se 
arată într-un comunicat remis 
de CRPC Cluj.

După ce mai multe restau-
rante au fost închise temporar 
în cursul zilei de luni, comisa-
rii CRPC anunţă că au fost fi na-
lizate acţiunile de control afe-
rente datei de 24.02.2020. Având 
în vedere implicarea operatori-
lor economici în dorinţa de a 
remedia defi cienţele constatate, 
au fost ridicate măsurile de opri-
re temporară a prestării servici-
ilor. Cu toate acestea, unităţile 
rămân sub supraveghere.
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„Școala altfel” se desfășoară... tot în școală! Pericolul coronavirusului 
și gripa anulează multe activităţi ale copiilor din întreaga ţară. 

Viteza a însângerat 
drumurile Clujului
170 de accidente grave, soldate cu 8 decese şi 173 de răniţi. Până când?!
Bilanțul Poliției municipiului Cluj-Napoca pe anul trecut arată sumbru. Peste 32.000 
de sancțiuni aplicate, sute de accidente grave din cauza vitezei și neatenției. Pagina 4

Drujbele doboară cu sete „aerul” clujenilor
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Ministrul interimar 

al Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Lucian Bode, 

susţine că, până la sfârşitul 

lunii martie, urmează să fi e 

scoase la licitaţie toate cele 

cinci secţiuni ale tronsonului 

Suplacu de Barcău –Nădăşel, 

parte din Autostrada 

Transilvania (A3).

În cazul Autostrăzii Braşov 

– Cluj-Napoca – Borş, Tron-

sonul 3B, Mihăieşti – Supla-

cu de Barcău km 0+000 – km 

80+054, în cazul Subsecţiu-

nii 3B1, Mihăieşti – Zimbor şi 

Subsecţiunii 3B2 Zimbor – 

Poarta Sălajului sunt în curs 

de fi nalizare răspunsurile la 

clarifi cările solicitate de po-

tenţialii ofertanţi, se arată 

într-un comunicat al Ministe-

rului Transporturilor.

De asemenea, pentru Sub-

secţiunea 3B5: Nuşfalău – Su-

placu de Barcău, documenta-

ţia a fost avizată de către Agen-

ţia Naţională pentru Achiziţii 

Publice (ANAP), urmând a se 

stabili data pentru depunerea 

ofertelor. În ceea ce priveşte 

Subsecţiunea 3B4 Zalău – 

Nuşfalău, în prezent docu-

mentaţia este în curs de a fi  

refăcută, mai transmit repre-

zentanţii ministerului.

Totodată, în cazul Subsec-

ţiunii 3B3: Poarta Sălajului – 

Zalău şi în ceea ce priveşte 

Tunelul Meseş, documentaţia 

pentru demararea procedurii 

de atribuire este în curs de 

elaborare, urmând a fi  trans-

misă ulterior pentru aproba-

re de către ANAP şi publica-

rea anunţului de participare.

Cuc şi Bode, 
„doi de un leu”

În replică, specialiştii de la 

Asociaţia Pro Infrastructură 

(API) spun că Lucian Bode „ne 

descreţeşte frunţile cu mai mul-

te replici amuzante”, printre 

care şi cea potrivit căreia „con-

structorul român de pe tron-

sonul Biharia – Borş a termi-

nat înainte de termen”. De fapt, 

trei din cele cinci loturi dintre 

Suplacu de Barcău şi Nădăşe-

lu sunt în licitaţie de anul tre-

cut, iar sectorul Biharia – Borş 

nu este încă terminat!

„Dincolo de bâlbă (ca să 

nu zicem minciună), proble-

ma de fond este mult mai gra-

vă: vedem o retorică similară 

cu a predecesorului său de 

tristă amintire, Răzvan Cuc. 

De exemplu, domnul Bode a 

insinuat că licitaţiile durează 

foarte mult, deoarece unii con-

structori care nu ar avea in-

teresul să participe pun beţe 

în roate, cerând clarifi cări şi 

făcând contestaţii. Aceste for-

mulări conspiraţioniste nu au 

niciun fundament logic. Este 

absurd ca un antreprenor să 

cheltuiască bani doar pentru 

a întârzia un proiect, fără ni-

ciun beneficiu”, se arată 

într-un mesaj al API.

Documentele de la 
CNAIR, „execrabile”

ONG-ul pentru infrastruc-

tură arată că documentaţiile 

puse la dispoziţie de Compa-

nia Naţională de Administra-

re a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR) „sunt execrabile”, în 

condiţiile în care sunt „pline 

de greşeli şi inadvertenţe” şi 

sunt necesare „o mulţime de 

clarificări şi modificări”. 

Într-un fi nal, mulţi construc-

tori se lasă păgubaşi şi nu mai 

depun ofertă, dând impresia 

că nu au fost interesaţi, aver-

tizează API.

„În ultimele 3 luni, am im-

pus un ritm accelerat de lucru 

şi văd că lucrurile încep să se 

mişte şi în zona infrastructu-

rii. Avem obiective pentru ca-

re lucrurile se blocaseră pentru 

că nu se mai trimiteau clarifi -

cările aferente. Acum văd că 

s-au putut trimite clarifi cările 

necesare şi documentaţiile avan-

sează. Aveam proiecte cu do-

cumentaţiile greşit întocmite, 

dar acum văd că s-au putut re-

face destul de repede astfel în-

cât procedurile să se deruleze 

normal. Deci se poate!”, a de-

clarat Bode, la o conferinţă de 

presă organizată la Zalău.

În replică, Asociaţia Pro In-

frastuctură afi rmă că Bode 

vorbeşte despre aşa-zisul „per-

formant stat român”, care „s-a 

achitat de toate responsabili-

tăţile faţă de antreprenori”. 

Nu există niciun leu datorie 

către antrepenori, susţine mi-

nistrul. „Îi amintim că există 

zeci de contracte la care sta-

diul fi zic este mult înaintea 

plăţilor. Vorbim de sute de mi-

lioane de lei neachitate de 

CNAIR pentru lucrări execu-

tate!”, spune API.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR „NE DESCREŢEŞTE FRUNŢILE”

Realitatea din teren bate 
„filmul” din capul lui Bode
Documentele de la CNAIR, pline de inadvertenţe şi erori

Este absurd ca un antreprenor să cheltuiască bani doar pentru a întârzia un proiect, fără niciun benefi ciu real, 
susţin reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură

ASOCIAȚIA PRO INFRASTRUCTURĂ, ONG 

 „Nu am auzit nimic despre proiectele blocate de ani 
de zile din cauza instituțiilor implicate și a CNAIR: 
exproprierile nerealizate, relocările de utilități 
întârziate, autorizațiile de construire neemise, avizele 
și acordurile lipsă. Oare tot antreprenorii au complotat 
ca statul român să nu rezolve aceste probleme?“

Femeie ucisă pe trecere 
la Mihai Viteazu
Două femei au fost lovite pe o trecere de pie-
toni din localitatea clujeană Mihai Viteazu, iar 
una dintre ele avea să se stingă ulterior la spi-
tal. Potrivit IPJ Cluj, un conducător auto în vâr-
stă de 28 de ani, din comuna Mihai Viteazu, în 
timp ce se deplasa, marţi dimineaţă, pe DN75, 
dinspre Câmpeni înspre Turda, nu ar fi  acordat 
prioritate de trecere unor femei angajate în 
traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni. 
Astfel, le-a acroșat și accidentat pe cele două 
femei, de 45 și 49 de ani, ambele din Mihai 
Viteazu. În încercarea de a evita impactul, șofe-
rul a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în 
coliziune cu un auto ce se afl a pe sensul opus. 
O autospecială cu modul de descarcerare a 
fost alertată pentru a sprijini acordarea asisten-
ţei medicale de urgenţă. Femeia de 45 de ani 
era în stop cardio-respirator, fi ind începute 
imediat manevrele de resuscitare de către echi-
pajele SAJ și pompierii sosiţi la locul accidentu-

lui. După 20 de minute, corpul femeii a răs-
puns manevrelor de resuscitare și a fost trans-
portată la spital pentru a putea primi îngrijiri 
de specialitate unde, din păcate, s-a stins. 
Cealaltă victimă era conștientă, însă prezenta și 
ea o stare generală gravă.

Poliţişti clujeni, 
condamnaţi la închisoare
Zece poliţiști clujeni au fost condamnaţi, 
luni, la închisoare cu executare pentru luare 
de mită. Ei se judecau de ani de zile la 
Tribunalul Cluj, care a dat sentinţa în dosa-
rul supranumit „șpagă la radar”. Mureșan 
Ioan (2 ani și 4 luni), Soran Victor (2 ani și 
4 luni), Todoruţ Rareș Ciprian (1 an și 6 
luni), Mureșan Radu Mihai (10 luni), Alb 
Dan Dorin (1 an și 2 luni), Sucală Adrian 
Vasile (1 an și 5 luni), Lupaș Cătălin (1 an), 
Mânzat Tudor Alin (1 an și o lună), Gălăţan 
Eduard Robert (9 luni), Roșca Cosmin 
Dacian (8 luni) sunt agenţii care, potrivit 

procurorilor, au solicitat bani și diferite bu-
nuri pentru a nu aplica amenzi. Decizia nu 
este defi nitivă, ea putând fi  atacată.

Razie nocturnă 
pe străzile din Cluj
Între 24 și 25 februarie, poliţiștii clujeni au 
desfășurat o acţiune pentru prevenirea infrac-
ţiunilor stradale, în special a furturilor din au-
toturisme, precum și pentru respectarea legis-
laţiei rutiere. În cadrul acţiunii au fost legiti-
mate 46 de persoane, au fost verifi cate 26 de 
vehicule și au fost controlate 13 obiective. În 
urma neregulilor constatate, poliţiștii au apli-
cat 21 sancţiuni contravenţionale, dintre care 
14 pentru nerespectarea prevederilor privind 
circulaţia pe drumurile publice, 2 pentru încăl-
carea normelor de convieţuire socială, a ordi-
nii și liniștii publice; 5 sancţiuni au fost aplica-
te agenţilor de pază pentru nerespectarea 
normelor privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecţia persoanelor.

Pe scurt

Ă °/ °
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CAMPANIE SOCIALĂ

Curăță mâinile cu apă și săpun 
sau cu o soluție pe bază de alcool

Acopără-ți nasul și gura cu un șervețel 
sau cu pliul cotului când tușeș   sau strănuți

Reduce riscul de infecție cu coronavirus

Evită contactul direct cu persoanele 
care au simptome de răceală sau gripă

Gătește bine carnea și ouăle

Evită contactul neprotejat cu animalele vii 
(sălba  ce sau domes  ce)

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

O fl orărie din Cluj-Napoca 

a fost închisă şi amendată 

cu 20.000 de lei de 

Protecţia Consumatorului.

Protecţia Consumatorului 

a dispus sancţionarea şi în-

chiderea temporară a unei fl o-

rării din Cluj-Napoca, unde 

au găsit resturi de fl ori putre-

zite, dar şi un animal de com-

panie buclucaş. Comisariatul 

Regional pentru Protecţia Con-

sumatorilor (CRPC) Cluj s-a 

autosesizat în legătură cu con-

diţiile de expunere la comer-

cializare şi condiţiile igienice 

de la fl orăria Dorothy’s.

Comisarii au descoperit ur-

mătoarele nereguli: deşeuri 

fl orale în tot spaţiul de expu-

nere la comercializare al fl o-

rilor, resturi de fl ori şi frunze 

afl ate în putrefacţie, depozi-

tate în zona de servire, pre-

zenţa animalelor de compa-

nie în interiorul spaţiului de 

comercializare, care au degra-

dat ambalajele, dar şi grupul 

social impropriu utilizării.

În urma controlului, admi-

nistratorul fl orăriei a fost sanc-

ţionat cu o amendă de 20.000 

de lei, comisarii CRCP Cluj 

dispunând totodată închide-

rea temporară, până la reme-

dierea defi cienţelor.

Vă reamintim că, în ultime-

le zile, nouă restaurante „de 

fi ţe” au fost închise de Protec-

ţia Consumatorului, în Cluj-Na-

poca. Administratorii acestora 

au fost amendaţi cu sume în-

tre 30.000 şi 80.000 de lei.

Florărie din Cluj-Napoca, 
închisă şi amendată

Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu a 

explicat că, de fapt, Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase 

Cluj şi Aeroportul 

Internaţional „Avram 

Iancu” din Cluj-Napoca 

nu sunt încă pregătite pen-

tru a gestiona persoanele 

care vin din zonele afectate 

de coronavirus.

Reprezentanţii Direcţiei de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj 

au declarat deja că există mă-

suri de triere a pasagerilor ca-

re ajung cu avionul la Cluj-Na-

poca. De asemenea, şi repre-

zentanţii Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase au anunţat că 

sunt 100% pregătiţi pentru a 

primi persoanele cu risc de in-

fecţie cu coronavirus.

„Întotdeauna am fost pre-

gătiţi! Noi ne conformăm me-

todologiei pe care am primit-o 

de la DSP şi indicaţiilor pe ca-

re le-am primit. Dacă pacien-

tul se prezintă, noi trebuie să 

efectuăm triajul corespunză-

tor metodologiei, să îl izolăm 

dacă este suspect şi ulterior să 

vedem ce se întâmplă prin eva-

luare paraclinică”, a precizat 

Irina Filipescu, purtătorul de 

cuvânt al Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase Cluj.

Totodată, în cazul pasageri-

lor sosiţi din Italia, Aeroportul 

Cluj a pus imediat în aplicare 

noile măsuri speciale transmi-

se începând cu 23 februarie de 

Ministerul Sănătăţii, prin DSP. 

În acest sens, la Aeroport s-a 

început procesarea pasagerilor 

veniţi din Italia prin fi ltru su-

plimentar din aerogara veche, 

separat de restul călătorilor.

Angajaţii cabinetului medi-

cal din cadrul Aeroportului eva-

luează datele şi parametrii me-

dicali ai pasagerilor, iar în cazul 

în care unul dintre călători pre-

zintă suspiciunea de infectare, 

acesta este izolat şi preluat de 

autorităţile medicale. De aseme-

nea, pasagerilor le sunt distri-

buite carduri de alertă şi mate-

riale informative referitoare la 

prevenirea răspăndirii corona-

virusului, transmit reprezentan-

ţii Aeroportul, care spun că s-au 

luat primele măsuri de precau-

ţie în ceea ce priveşte coronavi-

rusul încă din ianuarie.

Surpriză însă! Emanuel Un-

gureanu, vicepreşedinte în Co-

misia pentru sănătate şi familie 

din cadrul Camerei Deputaţilor, 

susţine că, de fapt, cele două 

instituţii nu au un sistem bine 

pus la punct pentru a gestiona 

această situaţie. Parlamentarul 

clujean a oferit drept exemplu 

situaţia pasagerilor care au ate-

rizat pe Aeroport din Bergamo.

„În data de 21 februarie a 

aterizat un avion care a venit 

de la Bergamo, din Italia, şi din 

el au coborât mai mulţi cetăţeni 

români care au plecat nestin-

gheriţi de pe aeroport spre ca-

sele lor sau spre alte destinaţii 

necunoscute din Cluj-Napoca 

sau alte oraşe şi comune din Ro-

mânia! Nimeni nu le-a luat tem-

peratura, nimeni nu i-a întrebat 

de sănătate, absolut niciuna din-

tre măsurile anunţate de Minis-

terul Sănătăţii ca fi ind obligato-

rii nu au fost aplicate pe aero-

port!”, avertizează Ungureanu.

„Unul dintre tinerii care au 

aterizat cu această cursă venit 

din zona Lombardiei, afectată 

de coronavirus, mi-a relatat că 

abia astăzi (n.red. luni), la trei 

zile după ce a intrat în oraş, 

angajatorul privat la care lu-

cra i-a atras atenţia că ar tre-

bui să meargă la Spitalul Cli-

nic de Boli Infecţioase împre-

ună cu ceilalţi patru colegi cu 

care a călătorit şi alături de 

persoanele cu care au intrat în 

contact! După 3 zile!”, a mai 

povestit deputatul.

Emanuel Ungureanu mai 

spune că situaţia nu a fost roz 

nici la Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase, unde au ajuns în ce-

le din urmă cele cinci persoa-

ne. Parlamentarul clujean sus-

ţine cu tărie că autorităţile clu-

jene „nu sunt capabile să ges-

tioneze situaţia”.

„Cei cinci cetăţeni au ajuns 

în jurul orei 11 la Spitalul de Bo-

li Infecţioase şi au fost îndru-

maţi în zona Unităţii de Primiri 

Urgenţe a aceluiaşi spital unde 

au intrat în contact cu alţi zeci 

de bolnavi, fără măsuri de pro-

tecţie suplimentare. Nimeni din 

spital nu le-a prezentat celor 5 

pacienţi aterizaţi din Italia vre-

un protocol de îngrijire, niciun 

medic nu era la curent cu vreo 

procedură de urgenţă!”, acuză 

parlamentarul clujean.

„După câteva ore de haos, 

doi dintre cei cinci care prezen-

tau subfebrilităţi au fost inter-

naţi, iar ceilalţi trei au fost trimişi 

în carantină la propriile domici-

lii şi îndrumaţi să completeze 

online nişte formulare de la DSP 

Cluj. Atât deocamdată despre 

măsurile de prevenţie anti coro-

noravirus de la Cluj-Napoca”, a 

conchis Emaneul Ungureanu.

Ungureanu: „Autorităţile clujene 
nu sunt pregătite de coronavirus!”
„Poate se sperie coronavirusul de mizeria de la Infecţioase şi ne lasă în pace”, spune parlamentarul clujean

Morman de moloz la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca

EMANUEL UNGUREANU 
| deputat USR de Cluj

 „DSP Cluj nu a comunicat 
nimic populației Clujului pe 
acest subiect extrem 
de important de sănătate 
publică și eu m-am săturat 
să cer demisia conducerii 
incompetente a acestei 
instituții. Dacă totuși se va 
mobliliza cineva de la DSP 
Cluj și va merge la Spitalul 
de Boli Infecțioase să verifi ce 
cele relatate de acești 
cetățeni, îl rog să ridice 
munții de moloz care sprijină 
Spitalul de Boli Infecțioase 
Cluj sau mai bine să lase 
acolo mormanul de mizerie, 
poate se sperie coronavirusul 
și ne lasă în pace!“
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Procedura de trecere 

a străzilor private 

în administrarea munici-

palităţii a fost simplifi cată 

încă de anul trecut. 

Clujenii care locuiesc 

pe astfel de străzi, 

însă, trebuie să depună 

o declaraţie la notar.

Legislaţia permite ca stră-

zile private cu circulaţie pu-

blică nelimitată – cele pre-

văzute cu barieră nu sunt 

luate în considerare – să fie 

preluate mai uşor de Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca. Proprietarii vor pu-

tea „dona” strada privată 

printr-o declaraţie făcută la 

notar, aminteşte primarul 

Emil Boc. Terenul pe care 

este construit drumul tre-

buie să fie reglementat prin 

PUZ sau PUD, iar străzile 

ar urma să fie preluate în 

ampriza existentă, indife-

rent de lăţime.

„Foarte multe străzi, mai 

ales din cartierele noi, nu 

ţin de oraş, adică nu se află 

în proprietatea publică a 

oraşului. În consecinţă, noi 

nu putem investi niciun leu. 

Nu putem pune nicio pal-

mă de asfalt, niciun bec, nu 

putem ridica gunoiul din 

bani publici. Ca oraşul să 

le poată prelua, trebuie să 

meargă la notar proprieta-

rii drumului, fiecare cu fâ-

şia pe care o are, mai ma-

re sau mai mică şi să dea 

o declaraţie de renunţare la 

drept la notar şi cu care să 

vină la primărie”, a preci-

zat edilul, marţi diminea-

ţă, într-o emisiune radio.

„Prin Hotărâre de Consi-

liu Local, putem prelua stra-

da. Dar trebuie să vină toţi 

(n.red. cetăţenii)! Degeaba 

vin nouă din zece şi unul 

nu, fi indcă noi nu putem as-

falta pe nouă părţi şi pe a 

zecea parte să o lăsăm goa-

lă. Pe acolo trebuie să mear-

gă apă, canalizare, gaz şi aşa 

mai departe. Faţă de perioa-

da anterioară, am simplifi -

cat această procedură (n.red. 

de preluare). Sper ca acum 

cât mai mulţi dintre cei ca-

re locuiesc pe străzi private 

să vină să le predea la Pri-

mărie”, a conchis Emil Boc.

În iulie 2019, viceprimarul 

Dan Tarcea a precizat că nu 

a fost înregistrată nicio cere-

re din partea cetăţenilor cu 

privire la oportunitatea prelu-

ării străzilor private de către 

Primărie, cu toate că modifi -

carea legislaţiei şi a Codului 

Civil privind procedura de pre-

luare a acestor străzi a deve-

nit mult mai simplă. Ba mai 

mult, cetăţenii nu sunt nevo-

iţi să facă nici măcar cadas-

trarea şi intabularea străzilor.

Primăria vrea să preia străzile private, 
clujenii nu se înghesuie la notar

Inaugurat ca o aşa zisă 

„centură de nord” a 

Floreştiului, drumul în 

lungime totală de doar 9 

kilometri le dă mari bătăi 

de cap clujenilor care 

locuiesc pe strada Donáth, 

din cartierul Grigorescu.

Zi de zi, clujenii care locu-

iesc pe strada Donáth se plâng 

de trafi cul infernal şi de am-

buteiajele care se formează la 

capătul cartierului Grigores-

cu. Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, spu-

ne că realizarea acelei varian-

te ocolitoare a fost o greşea-

lă şi că trafi cul va fi  descon-

gestionat doar în momentul 

în care se va putea circula pe 

Centura Metropolitană. Adi-

că, cel mai devreme, în de-

cembrie 2023.

„A fost o eroare din par-

tea Floreştiului că a deschis 

acea «centură». Soluţia este 

cea pe care o facem acum, 

realizarea Centurii Metropo-

litane. Aceea va fi  soluţia de 

a descongestiona această zo-

nă şi de a reda calitatea vie-

ţii acelor cetăţeni. Acolo era 

un drum de pământ care a 

fost transformat într-o centu-

ră ad-hoc şi nu este normal, 

pentru că distruge calitatea 

vieţii”, a spus Emil Boc, la 

un post de radio local.

În lipsă de alte soluţii, ad-

ministraţia locală din Floreşti 

a decis să transforme dru-

mul de exploatare destinat 

agricultorilor, în variantă oco-

litoare ce porneşte de la ca-

pătul cartierului Grigorescu, 

traversează barajul din Flo-

reşti şi iese în sensul girato-

riu de la intersecţia DN1 cu 

strada Eroilor. Emil Boc se 

spală pe mâini şi spune că 

„administraţia clujeană nu 

are nicio legătură cu ea”.

Emil Boc: „Centura 
Grigorescu-Florești 
distruge calitatea vieții”

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Anul trecut, în Cluj-Napoca 

au avut loc 170 de acciden-

te grave, soldate cu 8 dece-

se şi 173 de răniţi. 

Principalele cauze sunt tra-

versarea neregulamentară 

şi neacordarea 

de prioritate pietonilor.

În cursul anului 2019, Poli-

ţia muncipiului Cluj-Napoca a 

derulat 912 activităţi de comba-

tere a infracţionalităţii rutiere, 

în cadrul cărora au fost sesiza-

te 596 de infracţiuni. Pentru ne-

regulile constatate, au fost apli-

cate 32.230 sancţiuni contraven-

ţionale, cele mai multe pentru 

nerespectarea regimului legal 

de viteză (7.268), nefolosirea 

centurii de siguranţă (3.335) şi 

indisciplină pietoni (1.518).

De asemenea, poliţiştii au re-

ţinut 2.136 permise de condu-

cere, dintre care 323 au fost anu-

late, fi ind întocmite dosare pe-

nale şi au fost retrase 723 certi-

fi cate de înmatriculare.

La nivelul Poliţiei munici-

piului Cluj-Napoca au fost în-

registrate un număr de 170 

de accidente grave, din care 

a rezultat decesul a 8 persoa-

ne (-7) şi rănirea gravă a 173 

persoane (+7). Principalele 

cauze pentru producerea ac-

cidentelor grave de circulaţie 

au fost, în 2019, traversarea 

neregulamentară a pietonilor 

(22,37%), neacordarea de pri-

oritate pietonilor (16,78%) şi 

abateri ale bicicliştilor 

(11,18%).

Criminalitatea a scăzut 
uşor în 2019

„Pe parcursul anului 2019, 

am fost sesizaţi despre comite-

rea unui număr de 8.662 infrac-

ţiuni, înregistrându-se o scăde-

re procentuală de -2,41% a cri-

minalităţii sesizate, comparativ 

cu perioada similară din anul 

precedent”, au transmis repre-

zentanţii Poliţiei municipiului 

Cluj-Napoca.

Infracţiunile contra persoa-

nei (un număr de 2.005 cazuri) 

au înregistrat o uşoară creştere 

(+1,51%), ca urmare a creşte-

rii cazurilor de ameninţare şi 

hărţuire. S-a înregistrat un nu-

măr semnifi cativ de infracţiuni 

contra patrimoniului – 5.334 ca-

zuri (61,57% din totalul de in-

fracţiuni sesizate), acestea fi ind 

în scădere cu 4,72% faţă de anul 

2018. Din această categorie, fur-

turile au o pondere de 67,86%, 

fi ind sesizate 3.620 de fapte, în 

scădere faţă de 2018.

În zona de competenţă a 

Poliţiei municipiului Cluj-Na-

poca au fost înregistrate 996 

de infracţiuni stradale, cu un 

trend descrescător (-11,39%) 

faţă de aceeaşi perioadă a anu-

lui 2018. Infracţiunile de tâl-

hărie au scăzut cu 15,74% fa-

ţă de anul precedent.

Poliţiştii au aplicat 4.653 

de amenzi pentru încălcarea 

ordinii şi liniştii publice şi 

267 de sancţiuni pentru acti-

vităţi comerciale ilicite. Tot-

odată, în anul 2019 au fost e-

liberate 180 de ordine de pro-

tecţie provizorie, în urma in-

tervenţiilor la cazurile de vi-

olenţă domestică sesizate.

170 de accidente grave, mii 
de amenzi și permise reținute
Bilanțul Poliției municipiului Cluj-Napoca pe 2019 arată sumbru

Viteza excesivă, lipsa centurii de siguranţă şi indisciplina pietonilor: principalele cauze ale accidentelor
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Firmele de salubritate 

din Cluj-Napoca 

sunt controlate zilnic pen-

tru respectarea prevederi-

lor privind colectarea 

selectivă, susţin reprezen-

tanţii municipalităţii.

Începând cu data de 1 iulie 

2019, clujenii sunt obligaţi să 

colecteze selectiv deşeurile pe 

patru fracţii: plastic/ metal, hâr-

tie/ carton, sticlă şi deşeuri re-

dizuale/ amestecate/ menajere. 

Mulţi clujeni au fost încântaţi 

din start de această iniţiativă, 

văzând-o ca un pas în plus spre 

o civilizaţie „ca afară”.

Pentru a putea colecta se-

lectiv, în cartierele de blocuri 

ar trebui să existe containere/ 

pubele/ puncte menajere în-

gropate, personalizate pentru 

fi ecare fracţie: galben (plastic/ 

metal), albastru (hârtie/ car-

ton), verde (sticlă) şi negru 

(deşeuri reziduale). De aseme-

nea, fi rmele de salubritate tre-

buie să respecte programul de 

ridicare a deşeurilor.

În schimb, încă din vara anu-

lui trecut, clujenii se plâng că 

maşinile de gunoi nu colectea-

ză cum trebuie deşeurile pe ca-

re ei le selectează. Practic, ce-

tăţenii susţin că gunoaiele aşe-

zate „ca la carte” sunt adesea 

aruncate „la grămadă”, în ace-

eaşi maşină. Cu toate acestea, 

reprezentanţii Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca spun că 

fi rmele de salubritate sunt ve-

rifi cate „la sânge”.

„Am amendat şi se amen-

dează în continuare fi rmele de 

salubritate, s-au diminuat pro-

blemele în ultima vreme. Fir-

mele au maşini cu dotări cores-

punzătoare pentru toate fracţi-

ile. Când suntem sesizaţi, ne de-

plasăm la faţa locului. Primăria 

face controale zilnic şi sancţio-

nează fi rmele”, a dat asigurări 

primarul Emil Boc, în cadrul u-

nei emisiuni radio.

„Avem probleme că nu se de-

pun gunoaiele pe categorii şi 

atunci se invocă motivul că da-

că oamenii le depun la grămadă, 

ei nu pot decât să ridice tot la gră-

madă. Dar situaţiile acestea sunt 

mai puţine decât situaţiile în ca-

re fi rmele nu colectează selectiv 

cu maşinile speciale”, a comple-

tat edilul, marţi dimineaţă.

De luni bune, Emil Boc se 

declară nemulţumit de presta-

ţia celor două fi rme de salu-

britate din oraş – Rosal şi 

Brantner-Vereş – şi le amenin-

ţă cu rezilierea contractului. 

După ce ambele au încasat 

câte o amendă de 20.000 de 

lei, cele două fi rme au fost so-

mate constant şi de city-ma-

nagerul municipiului Cluj-Na-

poca, Gheorghe Şurubaru. Cu 

toate acestea, edilul admite 

că suspendarea colaborării cu 

Rosal şi Brantner-Vereş ar lă-

sa „în aer” colectarea gunoa-

ielor din Cluj-Napoca.

Firmele de salubritate din Cluj-Napoca, 
controlate „la sânge”, dar ineficiente

Pădurile din Negreni 

au ajuns pe mâna unor 

oameni care nu le mai 

vor în picioare. Zeci 

de hectare au fost rase 

complet, deşi arborii 

sunt sănătoşi.

Aurelia Mureşan, o local-

nică din Negreni, a vorbit 

pentru Monitorul de Cluj des-

pre ce se întâmplă în Ne-

greni, locul unde se produc 

defrişări uriaşe, spune ea.

„Partea care a fost tăiată 

se afl ă exact la intrarea în 

Negreni. Este o vale care a 

fost rasă în totalitate. E un 

dezastru ce se întâmplă aici, 

e jale! Noi ne-am mutat aici 

pentru că este o zonă super-

bă şi trebuie oprită această 

mafi e care este acoperită de 

autorităţi. Sunt marcaţi şi 

acum sute de copaci pentru 

a fi  tăiaţi. Oamenii din Ne-

greni au şi ei păduri, dar ei 

nu au voie să taie. Compo-

sesoratul din Negreni se ocu-

pă de tot. Nu comunică cu 

nimeni, nu acceptă oameni 

noi în structurile lor”, a de-

clarat Aurelia Mureşan, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Femeia susţine că a fost 

ameninţată că i se vor omo-

râ câinii dacă continuă lup-

ta cu cei care se ocupă de 

defrişări în zona Negreni.

„Am fost ameninţată că îmi 

vor omorâ câinii, pentru că de 

doi ani mă ocup de animalele 

din zonă. E ireal ce se întâmplă! 

Nu poate să fi e legal ce se în-

tâmplă aici. Au lăsat doar arbo-

rii bolnavi în picioare, care nu 

reprezintă interes. E ca după apo-

calipsă în zonă, râul este plin de 

trunchiuri. Acum se pregătesc 

să defrişeze şi versantul interi-

or”, a mai spus femeia.

Cei care se ocupă de de-

frişările din Negreni au re-

făcut până şi circulaţia ru-

tieră în zonă pentru ca to-

tul să pară cât mai legal, 

afirmă localnica.

„Vin firmele care taie 

trunchiul şi restul rămâne 

de izbelişte. Au fost şi indi-

catoare care interziceau ac-

cesul maşinilor de peste 7,5 

tone, dar au dispărut peste 

noapte. Le-au scos, pentru 

a părea totul cât mai legal!”, 

a încheiat Aurelia Mureşan.

Dezastru la Negreni. Localnică: 
„O vale a fost defrişată în totalitate!”

Clujenii ar putea ajunge 

din Gilău până la Opera 

Maghiară, în centrul 

Clujului, fără să se întâl-

nească cu trafi c auto. 

„Viziune administrativă 

să fi e doar!”, susţine 

deputatul independent 

Adrian Dohotaru.

Administraţiile Boc, din 

Cluj-Napoca, şi Şulea, din 

Floreşti, „nu au făcut niciun 

efort concret” anul acesta ca 

să bugeteze măcar un studiu 

pentru a uni cele două loca-

lităţi pe malul Someşului Mic, 

prin ceea ce ar putea fi  „cea 

mai folosită pistă de bicicle-

te din ţară”, afi rmă parlamen-

tarul clujean.

„Cât de mare bai ar fi  dacă ar 

apărea peste noapte o acţiune de 

gherilă, gen trasat cu vopsea o 

pistă? Şi un grup de oameni ar 

veni în următoarea dimineaţă la 

job pe acea rută? Ar fi  mult de 

amenajat? Mock it to prove it! 

Cum au mai făcut ăia de-au de-

senat peste noapte sensul girato-

riu ce nu-l aproba nimeni şi apoi 

le-a plăcut la toţi”, se arată într-un 

mesaj postat pe pagina de Face-

book Someşul Nostru.

Cu o „dâră de vopsea”, 

pista nu ar fi  fezabilă, dar 

măcar s-ar putea parcurge o 

parte din zonă cu bicicleta, 

susţine şi Asociaţia Societa-

te Organizată Sustenabil 

(SOS), prin vocile lui Silviu 

Medeşan, Radu Gaciu şi Adri-

an Dohotaru.

Orban: „Un proiect 
inteligent, care va face 
bine clujenilor!”

Deputatul clujean afi rmă că 

ar fi  de mare ajutor dacă gru-

purile de cetăţeni ar arăta vii-

torilor primari, consilierilor lo-

cali din Cluj-Napoca, Floreşti, 

Gilău şi Apahida, Consiliului 

Judeţean, Companiei de Apă 

Someş SA, că o astfel de pistă 

nu doar că ar fi  fezabilă, dar 

ar fi  şi „cea mai folosită din ţa-

ră”, la câtă populaţie tânără es-

te în afara Clujului, în zona me-

tropolitană şi la cât de aglome-

rat este trafi cul auto.

La începutul lunii noiembrie 

2019, Ludovic Orban, pe atunci 

proaspăt ales premier al Româ-

niei, s-a angajat să realizeze le-

gătura ciclistă şi pietonală între 

comuna Floreşti şi municipiul 

Cluj-Napoca. Liderul Partidului 

Naţional Liberal (PNL) a apă-

rut alături de Adrian Dohotaru 

într-o scurtă fi lmare realizată la 

Palatul Parlamentului, discutând 

despre schimbarea Hotărârii de 

Guvern 930/2005 care, în pre-

zent, nu permite tranzitul prin 

zonele de protecţie sanitară.

Principala problemă cu ame-

najarea pistei este că aceasta 

trebuie să treacă pe terenul 

Companiei de Apă Someş SA, 

aminteşte Dohotaru. Parlamen-

tarul afi rmă că reprezentanţii 

companiei i-au spus că ei nu 

doresc să deschidă o parte din 

terenul lor pentru că „ar afec-

ta rezervele de apă”, chiar da-

că pista ar fi  la circa o sută de 

metri de puţuri. Acestea ar pu-

tea fi  îngrădite, precum tere-

nul de lângă pistele de bicicle-

te de lângă râu, ca să nu exis-

te probleme legate de proteja-

rea zonei.

Biodiversitate „cum nici 
Parcul Natural Văcăreşti 
nu are”

„Susţin modifi carea Hotărâ-

rii de Guvern care stabileşte nor-

mele privind zona de protecţie 

aferentă râurilor. Mi se pare un 

proiect extrem de inteligent, ca-

re va face bine clujenilor şi ce-

lor din jurul Clujului, pentru a 

cărui realizare mă voi bucura. 

Cu siguranţă, este şi asigurarea 

unei mobilităţi mai mari, posi-

bilitatea de a utiliza o altă for-

mă de deplasare”, a promis Lu-

dovic Orban.

„Guvernul Orban a acceptat. 

Pentru ca pista să se realizeze, 

trebuie modifi cată o Hotărâre 

de Guvern care să permită ac-

cesul în zonele de protecţie sa-

nitară şi hidrogeologică, dar 

într-un mod în care ne asigu-

răm că nu le poluăm. (...) Cum 

cele 200 de hectare, între Cluj-Na-

poca şi Floreşti, conţin o biodi-

versitate cum nici Parcul Natu-

ral Văcăreşti nu are, am propus 

şi accesul pentru cercetători. Es-

timez că pista poate fi  utilizată 

de o zecime din cei care fac 

acum naveta din Floreşti”, a ex-

plicat ulterior Dohotaru, în de-

cembrie 2019.

PISTĂ DE BICICLETĂ PE MALUL SOMEȘULUI MIC ÎNTRE CLUJ-NAPOCA ȘI FLOREȘTI?

Pista pentru biciclete între Cluj-Napoca 
și Florești ignorată de administrațiile locale
Deputatul Adrian Dohotaru: „Administrațiile Boc și Șulea n-au făcut nimic!”

Opţiunea actuală şi alternativa visată de activişti. Ar lăsa clujenii maşinile pentru o plimbare 
cu bicicleta pe malul Someşului Mic?

ADRIAN DOHOTARU | deputat independent

 „Culoarul poate fi  utilizat de mii 
clujeni și în weekend până la Gilău, 
apoi spre lacul Tarnița sau până spre 
Pădurea Hoia. Sigur, pista de 
biciclete trebuie să vină în 
continuarea altor proiecte de 
îmbunătățire a transportului în 
comun și de realizare a unor inele 

ocolitoare. În masterplanul pentru 
Someș, strict pe Cluj-Napoca, există 
prevăzute piste de biciclete, dar 
masterplanul se încheie la ștrandul 
Sun. Apoi, din discuțiile pe care 
le-am avut cu Primăria Cluj, există 
deschidere pentru a continua 
masterplanul spre Florești“
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Clujenii sunt aşteptaţi 

la o lansare de carte 

inedită la Muzeul 

Etnografi c al Transilvaniei.

Astăzi, de la ora 18.00, la 

Muzeul Etnografi c al Tran-

silvaniei, str. Memorandu-

mului nr. 21 va avea loc lan-

sarea volumului «Dragobe-

te: cinci deschideri».

Care este originea lui 

Dragobete? Care este vechi-

mea şi semnificaţia tradiţi-

ilor legate de acesta? De ce 

au apărut mai multe vari-

ante locale ale datei aces-

tei sărbători? Cât de extin-

să era tradiţia lui Dragobe-

te în trecutul apropiat şi în 

cel mai îndepărtat?

La aceste întrebări răs-

pund, în premieră, cei cinci 

autori ai volumului Drago-

bete: cinci deschideri, reali-

zat la iniţiativa preşedintei 

Asociaţiei Etnologilor din Ro-

mânia (ASER), prof. dr. Oti-

liei Hedeşan (Universitatea 

de Vest Timişoara). Repre-

zentând instituţii diferite 

(Muzeul Etnografi c al Tran-

silvaniei, Universităţile din 

Timişoara, Bucureşti şi Sze-

ged) cei cinci autori propun 

abordări realizate din diver-

se perspective, reuşind să in-

tegreze informaţiile existen-

te asupra acestui subiect 

într-o viziune cu numeroa-

se elemente de convergenţă.

Carte despre Dragobete, 
lansată în premieră la Cluj

Clujeanca Roxen (foto)

va reprezenta România 

în fi nala Eurovision 2020 

de la Rotterdam.

Roxen va fi  reprezentan-

ta României la Eurovision 

2020, dar momentan nu se 

ştie care piesă va fi  intrepre-

tată de artistra clujeancă la 

fi nala din Olanda.

Finala selecţiei naţionale se 

vede duminică, pe 1 martie, de 

la ora 21:00. Show-ul va stabili 

care din cele cinci piese, anun-

ţate deja, va reprezenta ţara 

noastră la Eurovision. Publicul 

şi juriul, în proporţie egală, vor 

decide care piesă este cea mai 

potrivită pentru Rotterdam.

Roxen s-a făcut remarca-

tă în industria muzicală da-

torită colaborării cu produ-

cătorul Sickotoy pentru pie-

sa „You Don’t Love Me” 

(2019). România va participa 

în luna mai la concursul in-

ternaţional Eurovision cu o 

piesă interpretată de Roxen, 

o artistă complexă, cu un tim-

bru vocal special şi o prezen-

ţă scenică memorabilă.

Roxen, originară de Cluj-Na-

poca, a început să cânte de la 

şapte ani şi de-a lungul timpu-

lui a participat la mai multe 

concursuri de profi l. Acum, ea 

este asemănată cu artiste pre-

cum Dua Lipa şi Billie Eilish.

Roxen, preocupată 
de soarta planetei

Roxen, ca mulţi tineri din 

generaţia ei, este preocupată 

de soarta planetei şi de im-

pactul pe care oamenii îl au 

asupra mediului. Artista în-

drăgeşte şi alte forme de ex-

primare artistică : pictură, tea-

tru, dans, literatură. Se rela-

xează meditând şi călătorind 

şi i-ar plăcea ca oamenii să 

vadă şi să înţeleagă mult mai 

clar imaginea de ansamblu şi 

să renunţe să mai caute im-

perfecţiuni în orice.

De-a lungul anilor, Roxen 

a trecut prin multe momente 

difi cile, însă a reuşit să le de-

păşească prin ambiţie şi per-

severenţă, elemente care au 

ajutat-o şi în plan artistic, să 

ajungă în topurile muzicale şi 

să lupte pentru visul ei.

Cântăreaţă de mică

Roxen, o apariţie surprinză-

toare în peisajul muzical, s-a 

născut la Cluj şi cântă de la 

vârsta de 7 ani. A participat la 

numeroase concursuri şi a şti-

ut mereu că muzica este calea 

pe care o va urma în viaţă.

„În copilărie, am participat 

la diverse concursuri si festiva-

luri, insă întotdeauna mi-am do-

rit să fac muzică la cel mai înalt 

nivel şi visam să cânt pe scene 

mari şi să mă adresez publicu-

lui. Acum, sunt emoţionată şi 

provocată în acelaşi timp, de-

oarece simt că încep să ies de-

ja din zona mea de confort. Dar 

asta îmi place, mereu m-am sim-

ţit atrasă de lucrurile noi, de 

provocările care au venit în via-

ţa mea. Mă bucur şi sunt recu-

noscătoare pentru această opor-

tunitate. În acest moment, toa-

tă energia şi atenţia îmi merg 

către Eurovision, pentru care 

îmi doresc să mă pregătesc cât 

pot de bine”, a declarat Roxen.

Roxen are deja două pie-

se în topurile muzicale ale 

momentului : „You don’t lo-

ve me” feat Sickotoy şi „Ce-ţi 

cântă dragostea”, care sunt 

difuzate în heavy rotation, a-

tât la radiourile din România, 

cât şi în playlist-urile televi-

ziunilor de specialitate.

În doar câteva săptămâni 

de la lansare, piesa „You don’t 

love me” s-a regăsit în 

playlist-urile celor mai rele-

vante radiouri din Franţa, Me-

xic, Statele Unite ale Ameri-

cii, Rusia, Spania, Grecia, El-

veţia, Turcia, Bulgaria, Litu-

ania, Kosovo, Slovenia, Ka-

zakhstan, Estonia şi Moldo-

va, însumând peste 8 milioa-

nede vizualizăripe YouTube.

Videoclipul piesei „Ce-ţi 

cântă dragostea” a acumu-

lat peste 7.5 milioane de vi-

zualizări pe YouTube, iar me-

lodia se afl ă în heavy rotati-

on la cele mai importante 

posturi de radio comerciale 

din România. Cu un aer vi-

sător şi un look cosmic, Ro-

xen consideră că muzica es-

te terapie, atât pentru ea, cât 

şi pentru cei care o ascultă. 

Melodiile ei vindecă, purifi -

că şi aduc armonie. Muzica 

ei nu face diferenţe, este u-

niversală, la fel ca iubirea.

Ultimul pas înainte 
de Eurovision 
pentru clujeanca Roxen!
România va fi reprezentată la Rotterdam de o clujeancă



miercuri, 26 februarie 2020 | monitorulcj.ro EDUCAȚIE 7

Lucrările la reabilitare 

a trei corpuri de clădire 

care aparţin Colegiului 

„George Coşbuc” 

au fost fi nalizate.

Cei 1.700 trebuiau să reîn-

ceapă cursurile în clădirile 

modernizate la fi nalul anului 

trecut, însă se vor întoarce 

abia la sfârşitul lunii martie.

Lucrările la trei corpuri ale 

clădirii colegiului clujean, ca-

re au început în 2017, au fost 

fi nalizate. Elevii claselor pri-

mare de la Colegiului Naţio-

nal „George Coşbuc” vor în-

cepe cursurile în corpurile de 

clădire reabilitate la sfâşirul 

lunii viitoate.

„Lucrările au fost fi naliza-

te şi se intră în procesul de 

recepţie. De la sfârşitul lunii 

martie, elevii se vor putea mu-

ta în clădirile noi amenajate 

şi reabilitate”, a declarat Ovi-

diu Cîmpean, directorul de 

dezvoltare al Primăriei.

Lucrările la „Coşbuc” au 

început încă din 2017, cu 

consolidarea unor corpuri de 

clădire, după care, începând 

cu anul trecut s-a trecut la 

modernizarea imobilelor, su-

portate din bani elveţieni.

Elevii învaţă în acest mo-

ment la Colegiul Tehnic de 

Construcţii „Anghel Saligny” 

şi la Seminarul Teologic Orto-

dox şi clasele vor funcţiona 

acolo până la fi nalizarea cor-

purilor A1, A2 şi B.

Lucrările de consolidare şi 

modernizare la trei corpuri 

de clădire ale Colegiului 

„George Coşbuc” au presu-

pus refacerea sistemelor de 

termoizolaţie şi încălziere.

Proiectul a benefi ciat de o 

fi nanţare elveţiană în valoare 

de peste 6 milioane de lei, su-

mă care a acoperit lucrări şi la 

Colegiul de Muzică „Sigismund 

Toduţă”. La aceasta, Primăria 

clujeană a adăugat o alocare 

de aproape 3 milioane de lei, 

care a inclus co-fi nanţarea şi 

cheltuielile neeligibile.

Elevii Colegiului Național „George Coşbuc” 
vor face din nou orele în şcoala lor

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

îşi alege săptămâna viitoare 

viitorul rector, care îl va 

înlocui pe Ioan Aurel Pop.

Alegerea viitorului rector 

al  Universi tăţ i i  „Ba-

beş-Bolyai” va avea loc în 

data de 3 martie 2020.

Psihologul Daniel David şi 

teologul Ioan Chirilă sunt sin-

gurii care şi-au depus candi-

datura pentru funcţia de rec-

tor al Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” (UBB) Cluj-Na-

poca, cea mai mare univer-

sitate din România.

Daniel David are 48 de ani 

şi este profesor la Departa-

mentul de Psihologie Clinică 

şi Psihoterapie, iar Ioan Chi-

rilă, 58 de ani, este cadru di-

dactic titular la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă.

Odată cu alegerea noului 

rector, va înceta cel de-al doi-

lea mandat al actualului rector, 

Ioan-Aurel Pop, ales pentru pri-

ma dată la conducerea UBB în 

luna martie 2012. În prezent, 

el cumulează şi funcţia de pre-

şedinte al Academiei Române.

„Principalul rezultat este 

că universitatea, de câţiva ani 

buni, de vreo 4-5 ani, este pri-

ma în competiţiile interne şi 

internaţionale, adică este cea 

mai bună universitate din Ro-

mânia. Şi de ce să nu o spun, 

pentru că este rezultatul unei 

munci a întregului colectiv, 

suntem între primele 2% u-

niversităţi din această lume, 

ceea ce nu-i puţin lucru. Adi-

că în ranking-uri, universita-

tea noastră este uneori pe lo-

curile 600 în lume, 601-700, 

800 din vreo 37.000 de uni-

versităţi, ceea ce e o carte de 

vizită relativ bună şi asta nu 

înseamnă că nu s-ar fi  putut 

face mai mult. Cred că recto-

rul este, în primul rând, un 

spirit moderator în universi-

tate. Adică confl ictele care iz-

bucnesc într-o parte sau în al-

ta în mod inerent, pentru că 

între oameni se nasc contra-

dicţii şi confl icte, trebuie ges-

tionate şi cumva potolite şi 

echilibrate prin prisma spiri-

tului de diplomaţie al recto-

rului, al prorectorilor şi, în ge-

neral, al comunităţii profeso-

rilor şi studenţilor. Dar recto-

rul este cel care răspunde în 

primul rând. Şi spiritul aces-

ta nu vine numai din natura 

umană, din dotările pe care 

rectorul le are ca personalita-

te, ci vine şi din prestigiul lui 

profesional. La noi, în univer-

sităţile europene, nu se poa-

te imagina un rector care să 

fi e doar manager. Un rector 

trebuie să fi e, în primul rând, 

un excelent specialist într-un 

domeniu, să se fi  dovedit ca 

un savant important şi prin 

asta să-şi câştige respectul şi 

stima colegilor”, a declarat 

Ioan Aurel Pop, la un post de 

radio local.

UBB este cea mai mare 

universitate din România, 

având peste 45.000 de stu-

denţi la toate liniile şi ex-

tensiile universitare.

Peste 1.500 de profesori și reprezentanți 
ai studenților vor alege noul rector

Gripa şi pericolul corona-

virusului anulează 

multe activităţi ale copii-

lor din întreaga ţară, 

care ar fi  avut loc 

cu ocazia „Şcoala altfel”.

Ministerul Educaţiei a tri-

mis către Inspectoratele Şco-

lare Judeţene o adresă prin ca-

re a recomandat ca activităţi-

le planifi cate în cadrul Săptă-

mânii „Şcoala altfel” să se des-

făşoare în incinta şcolilor, pen-

tru a evita „riscul apariţiei unor 

cazuri de îmbolnăviri”.

Instituţia le-a cerut şcoli-

lor şi să suspende sau anule-

ze toate activităţile „care im-

plică deplasări în străinătate”.

Ministerul Educaţiei şi Cer-

cetării recomandă ca activită-

ţile planifi cate în cadrul Săptă-

mânii „Şcoala altfel” să se des-

făşoare în sediul/incinta unită-

ţilor de învăţământ, evitând în 

acest mod riscul apariţiei unor 

cazuri de îmbolnăviri”.

„Recomandarea este să se 

ia măsuri punctuale, să se evi-

te deplasările în zone de risc 

şi, normal, să se anuleze aco-

lo unde discutăm despre de-

plasări în Italia. În rest, urmă-

rim şi ne adaptăm în funcţie 

de evoluţia situaţiei pentru că, 

deoacamdată, nu există situa-

ţii în afară de zona nordică a 

Italiei. Vom vedea”, a declarat 

Valentin Cuibus, şeful Inspec-

toratului Şcolar Judeţean Cluj.

Programul naţional „Şcoa-

la altfel” are o durată de 5 zi-

le consecutive lucrătoare în 

timpul anului şcolar şi poate 

fi  derulat în perioada 7 oc-

tombrie 2019 – 29 mai 2020, 

pe baza unei planifi cări ce ră-

mâne la decizia şcolilor. Des-

făşurarea programului „Şcoa-

la altfel” nu coincide cu peri-

oada alocată susţinerii teze-

lor semestriale. Acestea vor 

avea loc, de regulă, la fi nalul 

semestrelor, după parcurge-

rea programei şcolare, cu cel 

puţin trei săptămâni înainte 

de fi nalul semestrului. Etape-

le naţionale ale olimpiadelor 

şcolare se organizează, în ge-

neral, în perioada vacanţei de 

primăvară, potrivit unui ca-

lendar specifi c.

„Școala altfel” se desfășoară în școală!
Deplasările în străinătate, excursiile și simpozioanele anulate sau suspendate

Ministerul Educaţiei şi Cercetării recomandă ca activităţile planifi cate în cadrul Săptămânii „Şcoala altfel” 
să se desfăşoare în sediul/incinta unităţilor de învăţământ

Având în vedere evoluţia 
situaţiei epidemiologice 
determinate de creșterea 
numărului cazurilor de îm-
bolnăvire prin infecţii res-
piratorii acute și gripă în 
unităţile de învăţământ, 
precum și atenţionările 
Ministerului Sănătăţii și 
ale Ministerului Afacerilor 
Externe referitoare la ris-
cul infectării cu diverse vi-
rusuri, Ministerul Educaţiei 
și Cercetării a trimis o 
adresă către Inspectoratele 
Școlare Judeţene/ 
Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București prin 
care a solicitat să se trans-
mită unităţilor de învăţă-
mânt următoarele măsuri:

• Limitarea/suspenda-
rea/anularea tuturor acti-
vităţilor care implică de-
plasări în străinătate. În 
condiţiile unor eventuale 

aprobări emise pentru 
deplasări în străinătate, 
inspectoratul școlar are 
obligaţia de a informa 
Direcţia judeţeană de să-
nătate publică, anterior 
revenirii în ţară, cu privi-
re la destinaţie, durata 
deplasării și numele per-
soanei/persoanelor. 
Persoanele care au efec-
tuat deplasări în străină-
tate vor prezenta, la reve-
nirea în unităţile de învă-
ţământ, certificat medi-
cal/adeverinţă medicală 
care să ateste că sunt cli-
nic sănătoase.

• Limitarea la maximum/
suspendarea organizării 
oricăror manifestări 
colective școlare sau ex-
trașcolare (simpozioane, 
conferinţe, excursii, 
vizite de studiu la nivel 
local sau naţional).

Recomandările Ministerului Sănătății

www.monitorulcj.ro
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BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 
apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

JOI, 27 FEBRUARIE 2020
Localitatea: Cluj-Napoca
Zona afectată:
1.Str. Constantin Brâncuși între str. Zrinyi Miklos și str. Barbu Ștefănescu Delavrancea 

(numerele pare);

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 12:00-21:00

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

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

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Ministrul Muncii şi 

Protecţiei Sociale, Violeta 

Alexandru, a fost împiedi-

cată de un paznic 

să intre în sediul Direcţiei 

Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţie a 

Copilului (DGASPC) Cluj.

Marţi, Violeta Andrei nu a 

fost lăsată să intre decât după 

ce s-a legitimat. Directorul 

DGASPC Cluj, Daniel Tămaş, a 

declarat că accesul în curtea in-

stituţiei este reglementat de pro-

ceduri, pe care paznicul le-a 

respectat. Acesta l-a felicitat pe 

paznic pentru atitudine şi pen-

tru faptul că a respectat proce-

dura de acces şi nu s-a lăsat in-

timidat de vizita ministrului: 

„Je suis paznic”.

„Eu sunt în concediu me-

dical dar, din câte am fost in-

format, ministrul Muncii s-a 

prezentat cu o maşină a Pre-

fecturii şi a vrut să intre. La 

noi este o procedură serioasă 

de acces, iar paznicul nu a 

permis accesul maşinii în cur-

te, el are o procedură clară pe 

care a respectat-o. Nu intră 

oricine, oricând, pentru că 

avem centrul de primiri în re-

gim de urgenţă a copiilor, ca-

re este cu regim special, cen-

trul pentru mamele abuzate. 

După câteva minute de par-

lamentări, după ce şoferul i-a 

spus că e vorba de ministrul 

Muncii, paznicul a cerut ca 

toată lumea să se legitimeze, 

ocupanţii au coborât din ma-

şină, astfel că le-a permis ac-

cesul”, a declarat Tămaş.

Ministrul Muncii a fost în-

soţit de preşedintele Autorită-

ţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Persoa-

nelor cu Dizabiltăţi, Mădălina 

Turza. Potrivit evz.ro, Daniel 

Tămaş a declarat că nu a fost 

contactat în legătură această 

vizită. De amintit că, în ultimii 

ani, preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, a dispus 

cercetarea disciplinară a lui Tă-

maş de 16 ori şi a formulat pes-

te 20 de plângeri penale.

„Am crezut că de fapt au 

vrut să stopeze abuzurile ce-

lor de la Consiliul Judeţean 

Cluj. Le aştept cu drag oricând 

vor dori să revină şi să vizite-

ze centrele noastre de adulţi, 

copii şi persoane vârstnice, dar 

le rog să se anunţe înainte pen-

tru că instituţia noastră nu es-

te un sat fără câini, şi aşa ar 

fi  cel mai civilizat lucru”, a 

precizat Daniel Tămas, pentru 

Evenimentul Zilei.

Ministrul Muncii, blocat de o barieră la Cluj

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Senatorul Marius Nicoară 

(foto) va reveni în Partidul 

Naţional Liberal (PNL), 

după ce în 2018 a trecut 

la ALDE, cu toate că în 2016 

a fost ales pe listele PNL. 

El a fost condamnat defi ni-

tiv la un an de închisoare cu 

suspendare, pentru provoca-

rea unui accident rutier.

Preşedintele PNL Cluj, Da-

niel Buda, a confi rmat faptul că 

Marius Nicoară a depus cerere 

de aderare la partid, arătând că 

anunţul privind decizia partidu-

lui în acest sens va fi  făcut în 

cursul zilei de astăzi. „Este fă-

cută cerere de adeziune la grup 

şi mâine (n.red. miercuri) vom 

face anunţul în cadrul plenu-

lui”, a declarat Daniel Buda, 

pentru Monitorul de Cluj.

Marius Nicoară a trecut în 

partidul lui Călin Popescu Tă-

riceanu în iunie 2018, după 28 

de ani petrecuţi în PNL. În lu-

na martie a aceluiaşi an, sena-

torul a fost condamnat defi ni-

tiv la un an de închisoare cu 

suspendare pentru un accident 

provocat în anul 2014, după ce 

a urcat la volan băut.

Articolul 22 al Statutului 

PNL prevede faptul că persoa-

nele condamnate penal defi ni-

tiv nu pot fi  membri ai parti-

dului. Aşadar, Marius Nicoară 

nu ar putea redeveni membru 

PNL, din cauza condamnării 

sale. Cu toate acestea, Buda 

spune că senatorul a fost rea-

bilitat, iar dacă o persoană a 

fost condamnată penal o dată, 

„nu înseamnă că rămâne în a-

ceastă situaţie până la moarte”.

„Nu am făcut evaluarea 

punctuală pe chestiunea asta, 

însă, din câte înţeleg, dânsul 

este reabilitat şi nu are niciun 

fel de problemă din acest punct 

de vedere. Or, tocmai discutăm 

de această instituţie a reabili-

tării, care intervine şi care în-

lătură orice consecinţă asupra 

capacităţii unei persoane. Nu 

înseamnă că, dacă o persoană 

a fost condamnată o dată, ră-

mâne până la moarte în aceas-

tă situaţie. Există această insti-

tuţie a reabilitării, or ea, când 

operează, face să dispară orice 

interdicţie a unei persoane”, a 

adăugat liderul PNL Cluj.

În mai 2019, cu ocazia u-

nei vizite a fostului europarla-

mentar Norica Nicolai la 

Cluj-Napoca, Marius Nicoară 

şi-a motivat, printre altele, de-

cizia de a părăsi PNL în favoa-

rea Alianţei Liberalilor şi De-

mocraţilor (ALDE). „Pe mine 

actualul PNL la nivelul Cluju-

lui nu mă mai reprezintă, în 

ALDE liberalismul este libera-

lism, de aceea m-am dus aco-

lo”, a punctat atunci Nicoară.

Îl reprezintă liberalii clujeni?! 
Marius Nicoară revine în PNLPrimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

este de părere că CCR 

„judecă confl icte politi-

ce”, în loc să „soluţioneze 

confl icte juridice de natu-

ră constituţională”.

Declaraţiile edilului vin în 

contextul în care CCR a sta-

bilit, luni, că există confl ict 

juridic de natură constituţio-

nală între Preşedinţie şi Par-

lament. La rândul său euro-

parlamentarul PNL Daniel 

Buda a precizat că „CCR a 

devenit a treia cameră legiu-

itoare, ceea ce este inadmisi-

bil”. Emil Boc afi rmă că, prin 

nominalizarea lui Ludovic Or-

ban drept premier desemnat 

nu s-a creat un confl ict juri-

dic de natura constituţiona-

lă. Prin urmare, nu există un 

confl ict juridic intre Parla-

ment şi preşedintele Româ-

niei, Klaus Iohannis.

„Preşedintele României, 

potrivit prerogativelor consti-

tuţionale expres menţionate 

în art. 103 alin. 1 din Consti-

tuţie, a desemnat un candi-

dat la funcţia de prim-minis-

tru. Majorităţile politice se 

verifi că şi se realizează prin 

vot în Parlament, nu prin de-

claraţii politice. Pe de altă 

parte, nu ne afl ăm într-un 

blocaj constituţional: Parla-

mentul este obligat să dea un 

vot pozitiv sau negativ Pro-

gramului şi listei guvernului. 

Suntem într-un confl ict poli-

tic determinat de boicotarea 

de către PSD a votului în Par-

lament cu privire la Guvern”, 

susţine Emil Boc.

Edilul visează la soluţii ca 
în Germania

Spre deosebire de Curtea 

Constituţională a României, 

Tribunalul Constituţional din 

Germania „nu se amestecă în 

politică şi nu soluţionează con-

fl icte politice”, spune edilul. 

Emil Boc oferă exemplul Ger-

maniei unde, potrivit Consti-

tuţiei (art. 68), se poate ajun-

ge la alegeri anticipate dacă o 

moţiune de încredere solicita-

tă de către Cancelarul Federal 

este respinsă de către majori-

tatea membrilor din Bundes-

tag – Camera inferioară a Par-

lamentului Germaniei.

„În aceste condiţii, preşe-

dintele Germaniei, la propu-

nerea Cancelarului, poate di-

zolva Bundestagul şi provo-

ca alegeri anticipate. În anul 

2005, cancelarul Schroder, 

care a dorit în mod explicit 

organizarea de alegeri anti-

cipate în Germania, a solici-

tat un vot de încredere Bun-

destagului şi a cerut în mod 

expres parlamentarilor din 

propriul partid să nu susţi-

nă moţiunea de încredere 

pentru ca aceasta să fi e res-

pinsă şi, în consecinţă, să se 

întrunească acea condiţie 

constituţională pentru a se 

putea ajunge la alegeri anti-

cipate”, a dezvăluit Boc.

„În consecinţă, moţiunea 

de încredere solicitată de can-

celar a fost respinsă, cu spri-

jinul parlamentarilor din par-

tidul cancelarului. Tribunalul 

Constituţional din Germania 

a respins sesizarea opoziţiei 

şi a considerat că nu este de 

competenţa ei să judece con-

fl ictele politice. Textul Con-

stituţiei, spune Tribunalul 

Constituţional din Germania, 

a fost respectat. În România, 

într-o situaţie politică ase-

mănătoare ca problematică 

cu cea din Germania anului 

2005, CCR sfi dează textul 

Constituţiei noastre, îşi aban-

donează rolul de gardian al 

Constituţiei şi se amestecă în 

jocul politic intern, fapt abso-

lut inacceptabil într-o demo-

craţie”, a conchis primarul.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA SUSȚINE POZIȚIA COLEGULUI SĂU DE PARTID DANIEL BUDA

Emil Boc: „CCR se amestecă 
în jocul politic intern”
Curtea Constituţională a României şi-a depăşit atribuţiile, spune Emil Boc

Emil Boc este de părere că CCR „judecă confl icte politice”, 
în loc să „soluţioneze confl icte juridice de natură constituţională”
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PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

Trei nominalizări UNITER la Teatrul Naţional 
din Cluj-Napoca

Uniunea Teatrală din România a anunţat nominalizări-
le la premiile UNITER pentru anul 2019.

Juriul alcătuit din criticii de teatru Ludmila Patlanjoglu, 
Maria Zărneascu și Călin Cebotari au nominalizat Teatrul 
Naţional din Cluj-Napoca la trei categorii:

Cel mai bun spectacol – Chiritza în concert după Vasile Alec-
sandri și Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea;

Cea mai bună actriţă în rol principal – Anca Hanu, pen-
tru rolul Chiritza Bârzoi din spectacolul Chiritza în concert 
după Vasile Alecsandri și Matei Millo;

Cel mai bun actor în rol secundar – Cristian Grosu, pen-
tru rolul Caliban din spectacolul Furtuna de William Sha-
kespeare, regia Gábor Tompa.

Contact:
Eugenia Sarvari, eugenia.sarvari@teatrulnationalcluj.ro
Secretar literar
Teatrul Naţional Cluj-Napoca

PUBLICITATE

Parlamentul Ungariei 

a aprobat, marţi, o rezoluţie 

de susţinere a iniţiativei 

europene lansate 

de Consiliul Naţional 

Secuiesc (SzNT) privind 

protejarea regiunilor naţio-

nale, transmite MTI.

Propunerea partidului ecolo-

gist de opoziţie LMP („Politica 

poate fi  altfel”), susţinută de 

partidele de guvernământ Fi-

desz şi Partidul Popular Creş-

tin-Democrat (KDNP), de par-

tidul conservator de opoziţie 

Jobbik şi de socialişti, a fost 

adoptată unanim, cu 158 de vo-

turi pentru. Decizia are o im-

portanţă simbolică, dat fi ind că 

2020 a fost declarat „an al coe-

ziunii naţionale”, la 100 de ani 

de la semnarea Tratatului de la 

Trianon, se arată în rezoluţie.

Potrivit acestei rezoluţii, par-

lamentul ungar salută iniţiativa 

SzNT, denumită „Iniţiativa ce-

tăţenească europeană pentru 

egalitatea regiunilor şi sustena-

bilitatea culturilor regionale”, 

care urmăreşte să convingă UE 

să acorde o atenţie specială re-

giunilor ale căror caracteristici 

naţionale, etnice, culturale, re-

ligioase şi etnice sunt diferite de 

cele ale regiunilor învecinate.

Parlamentul ungar îi îndeam-

nă totodată pe maghiarii din 

interiorul şi din exteriorul Un-

gariei să sprijine această iniţi-

ativă prin semnarea ei. Pentru 

ca iniţiativa lansată la 7 mai 

2019 să aibă succes, trebuie 

strânse cel puţin un milion de 

semnături din şapte state mem-

bre, până în data de 7 mai 2020.

Iniţiativa cetăţenească euro-

peană (ICE) a intrat în vigoare 

la 1 aprilie 2012, constituind 

un mijloc prin care cetăţenii 

europeni pot infl uenţa mai mult 

agenda europeană. Ea este in-

strumentul prin care cel puţin 

un milion de cetăţeni din în-

treaga Europă îşi pot uni efor-

turile cu privire la o chestiune 

care este importantă pentru ei 

şi pot solicita Comisiei Europe-

ne să ia măsuri în acest sens

Parlamentul Ungariei 
susţine CN Secuiesc

Fostul preşedinte egiptean 

Hosni Mubarak a decedat, 

la vârsta de 91 de ani, 

la câteva săptămâni după 

ce fusese supus unei inter-

venţii chirugicale, conform 

unui anunţ făcut marţi 

de televiziunea de stat, 

preluat de Reuters şi DPA.

Preşedinţia de la Cairo a 

anunţat trei zile de doliu na-

ţional, începând de astăzi. Ho-

sni Mubarak s-a afl at la con-

ducerea Egiptului timp de trei 

decenii, înainte de a fi  alun-

gat de la putere în februarie 

2011 după proteste în masă.

Hosni Sayyd Mubarak s-a 

născut la 4 mai 1928, la Kafr 

El-Moseina, în provincia Me-

nuhia. A urmat cursurile Aca-

demiei Militare (1947-1949) 

şi ale şcolii pentru ofi ţeri de 

aviaţie. În noiembrie 1967, a 

fost numit comandant al Aca-

demiei de aviaţie din Cairo, 

iar în anul următor – şef al 

Statului Major al Forţelor Ae-

riene, potrivit Reuters.

Şi-a început activitatea po-

litică în aprilie 1975, odată cu 

desemnarea sa ca vicepreşe-

dinte al Egiptului. După asa-

sinarea preşedintelui Anwar 

El Sadat, în data de 6 octom-

brie 1981, Hosni Mubarak a 

preluat atribuţiile ofi ciale ale 

şefului statului.

Forţat să renunţe la funcţie, 

Hosni Mubarak a fost arestat în 

aprilie 2011. Până în 2017, el a 

fost în mai multe închisori şi in-

ternat în mai multe spitale.

Mubarak a fost condamnat, 

în iunie 2012, la închisoare pe 

viaţă pentru moartea a aproxi-

mativ 239 de protestatari în tim-

pul revoltei de 18 zile din 2011. 

Apoi, în ianuarie 2013, Curtea 

de Casaţie din Egipt a anulat 

sentinţa lui Mubarak şi a ordo-

nat rejudecarea cauzei.

Egiptul, în doliu. 
Hosni Mubarak a murit

Miniştrii afacerilor euro-

pene din statele membre 

ale Uniunii Europene, 

reuniţi ieri la Bruxelles, 

au dat undă verde manda-

tului de negociere în ce 

priveşte viitoarea relaţie 

comercială cu Marea 

Britanie, potrivit AFP.

Acordul dat de miniştri 

la reuniunea Consiliului Afa-

ceri Generale (CAG) deschi-

de calea lansării negocieri-

lor între Uniunea Europea-

nă şi Londra la începutul lu-

nii martie, după ieşirea ofi-

cială a Marii Britanii din blo-

cul comunitar în data de 31 

ianuarie. Mandatul negoci-

atorului britanic urmează să 

fie prezentat mâine.

Discuţiile ar trebui să se 

încheie până la sfârşitul anu-

lui, un termen relativ scurt 

dată fi ind difi cultatea misiu-

nii. De altfel, la sosirea la re-

uniunea de la Bruxelles, mi-

niştrii au insistat pe acest su-

biect. „Este un tratat foarte 

complicat. Va fi  o sarcină foar-

te difi cilă, ne aşteaptă un drum 

lung”, a avertizat ministrul 

olandez Stef Blok.

„Căutăm un acord care să 

protejeze interesele europeni-

lor, trebuie să căutăm un acord 

bun înainte de a ceda presiu-

nii calendarului”, a adăugat 

şi secretarul de stat francez 

pentru afaceri europene, 

Amélie de Montchalin.

Britanicii vor 
independenţă 
economică şi politică

La rândul său, Guvernul 

britanic şi-a validat, marţi, 

mandatul de negociere al vi-

itoarei relaţii între Londra şi 

Uniunea Europeană după 

Brexit, deschizând calea lan-

sării a unor negocieri care se 

anunţă difi cile, a anunţat Dow-

ning Street, citat de AFP.

Un comitet al principali-

lor miniştri implicaţi, prezi-

dat de Boris Johnson, a apro-

bat acest text, care urmează 

a fi  publicat mâine. 

Acest document stabileş-

te abordarea care „va resta-

ura independenţa economi-

că şi politică” şi care „este 

bazat pe celelalte acorduri 

de liber schimb existente în-

tre UE şi alte naţiuni suve-

rane”, a declarat un purtă-

tor de cuvânt al prim-minis-

trului britanic.

„Mandat aprobat. Gata să 

începem. Negocierile cu Re-

gatul Unit vor fi declanşate 

în săptămâna care începe pe 

2 martie”, a postat pe Twitter 

Ursula von der Leyen, pre-

şedintele Comisiei Europe-

ne. Executivul UE este res-

ponsabil pentru negocierea 

acordurilor comerciale ale 

UE cu ţări terţe.

„Suntem hotărâţi să ajun-

gem la un acord care prote-

jează interesele UE”, a pre-

cizat negociatorul şef al UE, 

Michel Barnier, într-un co-

municat, în timp ce Ursula 

von der Leyen a subliniat că 

„un parteneriat strâns, am-

biţios” este în interesul oa-

menilor de pe ambele părţi 

ale Canalului Mânecii.

Europenii, deschişi unui 
parteneriat larg

Preşedintele francez 

Emmanuel Macron şi-a ex-

primat îndoiala, sâmbătă, în 

ce priveşte posibilitatea de 

a se ajunge la un acord glo-

bal înainte de sfârşitul anu-

lui. Într-o „declaraţie politi-

că” semnată la fi nele lui 2019 

cele două părţi s-au angajat 

să încheie „un parteneriat 

ambiţios”, cu „angajamente 

ferme” care să garanteze o 

concurenţă „echitabilă”, dar 

această poziţie comună a de-

venit ulterior mai nuanţată.

Europenii rămân deschişi 

unui parteneriat larg, care să 

cuprindă un acord comercial, 

fără cote sau drepturi vama-

le, dar – la presiunea Franţei 

– au înăsprit tonul în ce pri-

veşte cele solicitate în contra-

partidă, cerând, de teama u-

nei concurenţe neloiale, ca 

Londra să respecte în conti-

nuare anumite reguli ale UE, 

în special în materie de aju-

toare de stat, mediu, dreptul 

muncii şi fi scalitate.

În ceea ce-i priveşte, brita-

nicii par să se mulţumească 

să încheie cu Bruxelles un 

acord comercial de bază, si-

milar celor negociate de UE 

cu Canada şi Japonia, dar ca-

re să le menţină capacitatea 

de a-şi reglementa economia 

aşa cum doresc.

Britanicii au validat mandatul 
de negociere cu UE
Miniştrii afacerilor europene din UE au dat undă verde negocierilor

Se deschide calea primelor negocieri – la începutul lunii martie – între UE şi Marea Britanie, 
la puţin peste o lună de la retragerea britanicilor din blocul comunitar, la 31 ianuarie.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând garsonieră, conf. 2, et. 2, 
supr. 22 mp, baie, bucătărie, fi ni-
sată, mobilată, C.T. proprie, preţ 
35.000 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-356992. 
(1.7)
¤ Vând apartament în supr. 42 mp, 
mobilat, utilat, mobilat, în bloc cu că-
rămidă cu mansardă, 4 etaje, cu lift, 
curată, parcare pâzită, zonă liniștită, 
str. Beiușului. Informaţii suplimentare 
la telefon 0747-417912. (14.20)
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, deco-
mandat, str. Trotușului, supr. 74 
mp, complet fi nisat, gresie, faianţă, 
parchet, C.T., 2 balcoane, 2 băi, de-
bara, garaj 18 mp, pivniţă 10 mp, 
teren 23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.
¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, decoman-
dat, parter înalt, balcon, fi nisat, 
mobilat, parcare, zonă super ame-
najată, preţ 53000 euro. Merită vă-
zut! Informaţii la tel. 0723-005123.
¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal pen-
tru locuinţă închiriere, investiţie. A-
partamentul este compus din 2 ca-
mere, 1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 
balcoane, 2 spaţii de depozitare, 
loc de parcare cu CF. Preţ 119.900 
Euro, negociabil. Tel. 0745-025163, 
0726-337157.
¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, bal-
con mare închis cu termopan, geam 
la baie, renovat recent, et. 1, str. Te-
leorman, mobilat, utilat, preţ 
102.000 euro, negociabil. Informaţii 
și alte detalii la tel. 0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km de 
Cluj-Napoca, compusă din 2 came-
re, bucătărie, cămară, cu toate utili-
tăţile, teren 850 mp. Preţ 42000 
euro. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0756-269934 sau 
0761-626097.
¤ Cumpăr casă modestă nerenova-
tă 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.
¤ Vând casă cu grădină în comuna 
Vorniceni, str. Uzinei, judeţul Boto-
șani, cu multe auxiliare pe lângă 
casă. Pentru informaţii suplimenta-
re și alte detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

TERENURI

¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 

15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

De vânzare teren intravilan 
2500 mp în localitatea 

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

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, în 
centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.
¤ Vând teren Mărișel 12.200 mp, 
intravilan, zona de case, carte funci-
ară, curent electric, apă, front 90 m 
la drumul principal. Preţ 4 euro 
mp. Telefon 0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mobi-
lată, utilată, mașină de spâlat, ba-
loon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, confort 
3 sau o gazdă la casă. Ofer seriozi-
tate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.
¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, că-
utăm o garsonieră de închiriat fără 
mobilă sau semimobilat pe termen 
lung. Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 ca-
meră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., balcon 
închis. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-265436.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, ocupa-
bil imediat, cart. Mărăști, zona Ci-
nema Mărăști, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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LOCURI DE MUNCĂ

¤ Furnizor local de melezuri, an-
gajăm vânzătoare cu experienţă 
pentru vitrină mezeluri, situată 
în Auchan Iris. Program zilnic: 
09.00-19.00. Două zile libere pe 
lună. Tel. 0752-243.950. (1.3)
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-50131
¤ Angajăm lucrător pentru îngrijire 
vaci. Cerem și oferim seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi la la telefon 
0742-431611.
¤ Caut de lucru în domeniul gastro-
nomiei, part-time (în zilele libere), 
experienţă în domeniu. Cer și ofer 
seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

SERVICII

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la do-
miciliul clientului. Informaţii la nr. de 
tel. 0721-639290 sau 0264-555842. 
(2.7)
¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, re-
paraţii. Aragaze, obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, boi-
lere, centrale, teracote, cabine de 
duș, etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.
¤ Depanare și reparaţii TV la domi-
ciliul clientului, cu garanţie. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

AUTO-MOTO

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

ELECTRO
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813.
¤ De vânzare TV PANASONIC, preţ 
300 RON. Prioritate au studenţii și 
pensionarii. Informaţii și detalalii la 
tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.
¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor electric. 
Preţuri foarte bune. Informaţii la te-
lefon 0735-176040.

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

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcula-
tor , dim. 70 x 130 x 86 cm, culoa-
re combinaţie wenge și stejar au-
riu, stare perfectă, preţ 250 RON/
buc., și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu dulap 
cu 2 uși în partea de jos (cu etajere 
interioare), cu chei, dim. H = 205 

cm, L = 90 cm, adâncime 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, stare 
impecabilă, preţ 350 RON. Cele 3 
piese de mobilier sunt ideale pen-
tru agenţii de turism, agenţie imo-
biliară sau alte activităţi de birou. 
Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741-278287.
¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în sta-
re foarte bună. Preţuri negociabile. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0735-176040.
¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, du-
pă ora 17 sau 0754-300728.
¤ Vând moblier de cameră și colţar 
în stare foarte bună, preţ foarte 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0744-702473, după ora 12.

DIVERSE

¤ Vând set de vase din oţel chirur-
gical, fund gros și cu termostat pe 
capace, compus din 16 piese, nou, 
preţ 650 RON. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0799-725180. (4.7)
¤ Vând aparat vibromasaj. Infor-
maţii la tel. 0799-725180. (4.7)
¤ Vând rohie de mireasă, cu trenă, 
nr. 40-42, folosită doar o singură 
dată, foarte frumoasă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-996308 sau 
0745-265436.
¤ Vând jaluzele aproape noi, 1,80 
x 2,30, pret negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-265436.
¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (10.20)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Serviciul Fiscal Municipal Dej, cu se-
diul în loc. Dej, str. M. Eminescu, nr. 
2, vinde la licitaţie publică, în data 
de 19.03.2020, ora 10.00, cam. 
28, următoarele bunuri mobile/ 
imobile: – Autoturism M1, marca 
VW Caravelle, an fabric. 1999, mo-
torină; – Autoutilitară N1, marca 
Ford, an fabric. 1998, motorină; – 
Autoturism M1, marca Peugeot 
Partner, an fabric. 2001, motorină; 
– Autoturism M1, marca Audi A6, 
an fabric. 2003, motorină; – Auto-
turism VW Passat, marca 3BG 
SEBDGX01, an fabric. 2004, moto-
rină; – Automacara, model 
UMT86055; – Strung model 
SN400 | 1500; – Strung model SN 
500 | 3000; – Aparat de sudură, 
model Cea; – Aparat de sudură Re-
masald Eco 310; – Stivuitor, marca 
Sthill; – Mașină de amprentat fi er; 
– Mașină de găurit verticală, Fus 
22; – Mobilier de birou, birotică. 
Bunurile mobile/ imobile nu sunt 
grevate de sarcini. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
Serviciul Fiscal Municipal Dej, str. 
M. Eminescu, nr. 2, camera 28, te-
lefon 0264.216230, int. 138 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – Info ANAF – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Structura 
DGRFP Cluj.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimaţie transport 
student pe numele VAIDA 
GEORGE ŞTEFAN, Facultatea de 
Arhitectură și Urbanism, anul V. 
Îl declar nul.
¤ Pierdut carnet și legitimaţie 
de student pe numele TODAŞCĂ 
REBECA PETRINA, Facultatea de 
Construcţii de Mașini – UTCN 
Cluj-Napoca. Le declar nule.
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ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu cu O.U.G. 195/2005, privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. HAL AUTO 
SERVICE S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul de service 
auto (mecano electrică), din localitatea Cluj Napoca, str. 
Plevnei, nr. 8, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, 
după următorul program: luni-joi între, orele 13:00–16:00 
și vineri între orele 12:00-14:00.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

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

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

ANUNȚ

Campanii de colectare DEEE

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

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

¤ Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP

¤ Centru – zona Sala Sporturilor

¤ Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului 
de pe str. Observatorului 107

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind 
protecția mediului aprobată de Legea 265/2006

cu modifi cările și completările ulterioare și de Ord. 
1798/2007 SNGN ROMGAZ SA Sucursala Târgu-Mureș 
anunță continuarea procedurii în vederea obținerii autorizației 
de mediu pentru activitățile specifi c e desfășurate pe 
amplasamentele din județul Cluj (extracție gaze naturale 
– cod CAEN 0620 și uscarea / comprimarea gazelor – cod 
CAEN 0910 având sedii de coordonare în comuna Țaga. 
Eventualele sugestii / reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr 99 în zilele de luni – joi 
orele 09-16.30, vineri orele 09-14

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

MICLE VALER IOAN, MICLE ANDREEA BIANCA în 
calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform H.G. 1076 / 2004, în vederea 
obținerii avizului de mediu: PUZ urbanizare Colonia Sopor 
Nord conform Legii 350/2001 cu modifi cările şi completările 
ulterioare, Cluj-Napoca, str. Zona Sopor, fn, județul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
S.C. Arhi Actus S.R.L., str. Observatorului, nr. 90, sc. 1, ap. 
3, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 14:00, din data 
de 26.02.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 17.03.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanților nr.99, bl.9B, cod 400609, tel 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
S.C. PROIECTANTUL S.A.

Cluj–Napoca, str. Deva nr.1-7

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
în data de 30.03.2020, ora 10, la sediul societăţii, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanţului pe 2019, a raportului cenzorilor, 
repartizarea profi tului net.

2. Aprobarea B.V.C. pe anul 2020.

3. Diverse.

Acţionarii pot participa personal sau prin reprezentant, 
pe bază de procură specială, obţinută de la sediul societăţii 
și care se va depune până la data de 20.03.2020 la S.C. 
PROIECTANTUL S.A. Cluj–Napoca.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, următoarea ședinţă 
se convoacă pentru 31.03.2020 la aceeași oră și loc.

Informaţii la telefon 0264–595264.

Preşedinte C.A.
Mircea POPA

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

OLTEAN ANA în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „Elaborare PUD pentru demolare imobil existent, 
construire imobil mixt, amenajări exterioare, racorduri şi 
branşamente la utilităţi“, situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor 
Ghibu, nr. 31, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, str. Universităţii nr. 3, ap. 27/B, Cluj-Napoca, 
din data de 7/02/2019, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 17.03.2020, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod. 400609, fax 0264-412914, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

POP VASILE și soţia POP AURELIA anunţă iniţierea 
planului urbanistic de detaliu „ELABORARE PUD ŞI CONSTRUIRE 
LOCUINŢA UNIFAMILIALĂ D+P+E, BAZIN VIDANJABIL, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE ŞI 
RACORDURI LA REŢELELE DE UTILITĂŢI URBANE“, amplasat 
în Com. Gilău, sat Someșul Cald, f.n., CF 57047, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Judeţean 
Cluj, direcţia urbanism.

CONVOCATOR

Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
ALFA INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI SA 
la sediul societăţii din Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida 
Voevod nr.63, J12/73/1991, RO 201411, pentru data de 
30.03.2020, ora 14 data referinţă 01.03.2020 pentru lista 
acţionarilor.

Dacă prezenta la data de 30.03.2020 ora 14 nu permite 
desfășurarea adunării generale extraordinare,

Se convoacă adunarea generală extraordinară ALFA 
INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI SA la sediul 
societăţii din Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod nr.63, 
pentru data de 31.03.2020 ora 14 data referinţă 01.03.2020 
pentru lista acţionarilor.

ORDINEA DE ZI:

1.Împuternicește pe dl.RUSU EMIL, administrator unic 
ALFA INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI SA 
să participe la adunarea generală extraordinară PILOTAJ 
ABCDE SRL, J12/1200/2011, CIF 28438559 din data de 
30.03.2020 respectiv 31.03.2020.

2.Să voteze la adunarea generală extraordinară PILOTAJ 
ABCDE SRL pentru contractarea unui credit în sumă de 
200.000 lei la BANCA TRANSILVANIA CLUJ.

3.ALFA INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI 
SA este de acord să fi e codebitor și garant pentru creditul 
acordat societăţii PILOTAJ ABCDE SRL în sumă de 200.000 lei.

ADMINISTRATOR UNIC,

RUSU EMIL 

CONVOCATOR

Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
PILOTAJ ABCDE SRL la sediul societății din Cluj Napoca, 
str.Alexandru Vaida Voevod nr.63 pentru data de 
30.03.2020, ora 16.

Dacă prezenta la data de 30.03.2020 ora 16 nu permite 
desfășurarea adunării generale extraordinare,

Se convoacă adunarea generală extraordinară PILOTAJ 
ABCDE SRL  la sediul societății din Cluj Napoca, str.Alexandru 
Vaida Voevod nr.63, pentru data de 31.03.2020 ora 16.

ORDINEA DE ZI:

1.Contractarea unui credit în sumă de 200.000 lei la 
BANCA TRANSILVANIA CLUJ. 

2.ALFA INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI 
SA este de acord să fi e codebitor și garant pentru creditul 
acordat societății PILOTAJ ABCDE SRL în sumă de 200.000 lei.

3.Împuternicește pe dl.RUSU EMIL, administrator PILOTAJ 
ABCDE SRL, J12/1200/2011, CIF 28438559 să ducă la 
îndeplinire hotărârea  adunării generale extraordinare 
PILOTAJ ABCDE SRL, J12/1200/2011, CIF 28438559 din 
data de 30.03.2020 respectiv 31.03.2020 și să semneze 
Contractul de credit în sumă de 200.000 lei la Banca 
Transilvania.

ADMINISTRATOR UNIC,

RUSU EMIL 
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Voleibalistele joacă 
pe teren propriu 
cu Voluntari
Astăzi, echipa de volei feminin 
„U” NTT Data Cluj va juca pe te-
ren propriu, în compania echi-
pei CSO Voluntari 2005. Jocul 
are loc în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”, de la ora 
14:00 și contează pentru etapa 
a 21-a, intermediară, din 
Divizia A1.
„Este un meci important pen-
tru noi pe care o să îl tratăm 
cu seriozitate maximă. Ne do-
rim toate cele 3 puncte pentru 
a ne distanţa de adversarele 
noastre din play-out. Așteptăm 
publicul în număr cât mai ma-
re la sala să ne susţină”, a 
spus Raluca Cocoș, componen-
tă a echipei universitare.
Voleibalistele de la „U” se afl ă 
pe locul 9 cu 15 puncte, iar cele 
de la Voluntari pe ultimul loc, 
11, cu trei puncte.

Două medalii 
de bronz la CN U20
Ajunse la cea de-a 50-a ediţie, 
Campionatele Naţionale de 
atletism indoor ale juniorilor 1 
(U20) s-au desfășurat vineri și 
sâmbătă, 21 și 22 februarie, în 
sala de atletism „Ioan Soter”, 
din cadrul CNSB „Lia Manoliu”.
De la secţia de atletism a CS 
Universitatea au participat pa-
tru sportivi la probele de 400 
m și ștafeta de 4×400m.
Atleta Andrada Gheaţă s-a cla-
sat pe treapta a treia a podiu-
mului la proba de 400 m cu-
cerind medalia de bronz cu 
timpul de 58.48. De aseme-
nea, Andrada a alergat împre-
ună cu atletele legitimate la 
„U” Cluj, Alexandra Dinea și 
Maria Scrob, la ștafeta de 
4×400 m, fetele obţinând me-
dalia de bronz.
Sportivul universitar Petru 
Godja a concurat cu ștafeta 
de 4x400m masculin, cu care 
s-a clasat pe poziţia a patra 
în clasament.

Raluca Ştef, clasări 
pe podium la 
International Race

Patinatoarea legitimată la CS 
„U” Cluj, Raluca Ștef, a partici-
pat în perioada 21-23.02.2020 
la „International Race”, desfă-
șurată la Inzell, Germania. La 
competiţie au participat sporti-
ve din 11 ţări, printre care 
Olanda, Polonia, Kazahstan, 
China, Finlanda sau Germania.
Raluca a participat în prima zi, 
21 februarie, la probele de 
500m și 1000m. Cu timpul de 
40.91 la 500m, reprezentând 
un nou record personal, a obţi-
nut locul 4 din 41 de fete și lo-
cul 8 la 1000m.
În a doua zi a competiţiei s-a 
desfășurat proba de 3000m, 
unde sportiva noastră s-a clasat 
pe locul 2 cu timpul de 4.25,27.
Duminică, la proba de 1500m, 
aceasta a ocupat locul 1, depă-
șind sportivele olandeze cu tim-
pul de 2.05,60.

Pe scurt

Arbitrul leton Andris 

Treimanis va conduce 

meciul dintre CFR Cluj 

şi Sevilla FC, 

care va avea loc mâine, 

de la ora 22:00, pe stadio-

nul „Ramon Sanchez 

Pizjuan”, în manşa 

secundă a şaisprezecimi-

lor de fi nală ale Europa 

League la fotbal.

În partida care se va dis-

puta în Andaluzia, arbitri 

asistenţi vor fi  Haralds Gu-

dermanis şi Aleksejs Spas-

jonnikovs, iar al patrulea ofi -

cial a fost desemnat Aleksan-

drs Golubevs. Brigada este 

completată de englezii Stu-

art Attwell (arbitru VAR) şi 

Lee Betts (asistent VAR).

Treimanis, în vârstă de 

34 de ani, este arbitru FIFA 

din 2011. Are în palmares fi-

nala Campionatului Mondi-

al U17 de anul trecut, Me-

xic – Brazilia 1-2. De ase-

menea, Treimanis a condus 

partida câştigată în acest se-

zon de CFR Cluj în deplasa-

rea de la Celtic, 4-3, în tu-

rul al treilea preliminar al 

Ligii Campionilor.

Letonul a mai arbitrat şi 

meciul Steaua – Viktoria 

Plzen 3-0, din 14 septem-

brie 2017, din grupele Eu-

ropa League.

Treimanis a arbitrat-o şi pe 

Sevilla, într-un meci cu Ujpest 

(4-0), pe 26 iulie 2018, în tu-

rul al doilea preliminar al Eu-

ropa League.

CFR Cluj şi Sevilla s-a în-

cheiat la egalitate, 1-1, săptă-

mâna trecută, în prima man-

şă a şaisprezecimilor de fi na-

lă ale Europa League.

Letonul care a purtat noroc CFR-ului 
va arbitra meciul de la Sevilla

Naţionala masculină 

de baschet a României 

a fost învinsă de echipa 

Israelului, cu scorul 

de 87-63 (16-12, 27-26, 

22-18, 22-7), luni seara, 

la Tel Aviv, în Grupa A 

a preliminariilor FIBA 

EuroBasket 2021.

Tricolorii au pierdut al doi-

lea meci din grupă, după ce 

în primul au fost întrecuţi de 

campioana mondială en-titre 

Spania, la Cluj-Napoca.

România a făcut o primă 

jumătate de meci bună spre 

foarte bună, dar a fost depă-

şită clar în ultimul sfert, în 

care nu a reuşit să marcheze 

decât şapte puncte.

Emanuel Căţe a fost cel 

mai bun jucător al echipei an-

trenate de Tudor Costescu, re-

uşind 10 puncte şi 10 recupe-

rări, în condiţiile în care Kris 

Richard nu a evoluat.

Israelul ocupă primul loc, 

cu 4 puncte, urmată de Polo-

nia, 3 puncte, Spania, 3 punc-

te, România, 2 puncte.

Următoarele meciuri vor 

avea loc pe 27 noiembrie, 

România – Polonia şi Isra-

el – Spania.

Înfrângere dură pentru 
baschetbalişti în Israel

Campionii României vor 

începe play-off-ul pe teren 

propriu, împotriva celor 

de la Astra Giurgiu, 

într-o partidă care va 

avea loc pe stadionul 

„Dr. Constantin 

Rădulescu” din Gruia.

Pentru prima dată de la în-

ceperea sistemului cu play-off 

şi play-out, formaţia de pe pri-

mul loc are un avantaj de trei 

puncte. Marea surpriză la star-

tul play-off-ului este FC Boto-

şani, echipă care pleacă de pe 

locul al treilea.

Moldovenii au făcut un se-

zon excelent sub comanda lui 

Marius Croitoru, iar echipa vi-

sează la o pozitiţie de top în 

sezonul 2019/2020. Marele der-

by între CFR Cluj şi FCSB va 

avea loc în etapele trei şi opt, 

primul meci fi ind în Gruia.

CFR Cluj ar putea juca fi -

nala campionatului în ultima 

etapă, atunci când formaţia 

antrenată de Petrescu se va 

deplasa la Craiova.

Începând de luni, 24 fe-

bruarie, suporterii CFR-işti îşi 

pot achiziţiona pachete pen-

tru cele 5 meciuri din play-off 

care se vor disputa în Gruia.

Pachetele pot fi achiziţi-

onate online sau de la casa 

de bilete de la Peluza 1 du-

pă următorul program: (luni 

– 13:00 – 17:00, marţi – vi-

neri 11:00 – 17:00)

• De la casa de bilete de 

la FanShop (luni, miercuri, vi-

neri – 10:00 – 15:00, iar marţi 

– joi – 13:00 – 18:00)

• De la casa de bilete de 

la Vivo! (Program perma-

nent – luni – vineri – 10:00 

– 22:00)

• De la casa de bilete de la 

Sala Polivalentă (Program perma-

nent – marţi – vineri 11:00 – 19:00)

Preţurile pachetelor sunt:
• Tribuna 1 şi Tribuna 2 – 

100 lei

• Peluza 1 – 40 lei

• VIP A şi VIP B – 250 lei

Abonamentele pentru în-

treg sezonul 2019/2020 sunt 

valabile şi în play-off.

Program play-off CFR Cluj. 
Trupa din Gruia începe „acasă”.
CFR Cluj va începe play-off-ul cu un avantaj de trei puncte în faţa 
celor de la Universitatea Craiova, trupă pe care a reuşit să o învingă duminică.

CFR Cluj va debuta în play-off  împotriva celor de la Astra Giurgiu, 
într-o partidă care se va disputa în Gruia.

ETAPA 1 (29 februarie/1 
martie)
CFR Cluj – Astra

Universitatea Craiova – Gaz 
Metan

FC Botoșani – FCSB

ETAPA 2 (7/8 martie)
Gaz Metan – CFR Cluj

FCSB – U Craiova

Astra – FC Botoșani

ETAPA 3 (14/15 martie)
CFR Cluj – FCSB

Universitatea Craiova – FC 
Botoșani

Astra – Gaz Metan

ETAPA 4 (21/22 martie)
FC Botoșani – CFR Cluj

FCSB – Gaz Metan

Universitatea Craiova – 
Astra

ETAPA 5 (4/5 aprilie)
CFR Cluj – Universitatea 
Craiova

Gaz Metan – FC Botoșani

Astra – FCSB

ETAPA 6 (11/12 aprilie)
Astra – CFR Cluj

Gaz Metan – Universitatea 
Craiova

FCSB – FC Botoșani

ETAPA 7 (18/19 aprilie)
CFR Cluj – Gaz Metan

Universitatea Craiova – FCSB

FC Botoșani – Astra

ETAPA 8 (25/26 aprilie)
FCSB – CFR Cluj

FC Botoșani – Universitatea 
Craiova

Gaz Metan – Astra

ETAPA 9 (2/3 mai)
CFR Cluj – FC Botoșani

Gaz Metan – FCSB

Astra – Universitatea Craiova

ETAPA 10 (9/10 mai)
Universitatea Craiova – CFR 
Cluj

FC Botoșani – Gaz Metan

FCSB – Astra

Clasamentul la intrarea în play-off:

1.CFR Cluj 26 p.

2.Universitatea Craiova 23 p.

3.FC Botoşani 23 p

4.FCSB 22 p.

5.Gaz Metan 22 p.

6.Astra Giurgiu 21 p.

Program play-off:
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