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Zone verzi încuiate 
pentru clujeni
Deputatul Adrian Dohotaru arată care 
sunt zonele verzi ale Clujului în care locu-
itorii nu au acces.  Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Activitate poliţienească 
pe banii clujenilor
IPJ Cluj primeşte de la CJ 36.000 € pe 
„tehnică modernă pentru combaterea cri-
minalităţii”.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Petiţie pentru un autobuz 
Gheorgheni-Zorilor
Mii de clujeni sunt obligaţi zilnic să 
schimbe două autobuze pentru a ajunge 
din Gheorgheni în Zorilor.  Pagina 6

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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45 de oameni înghesuiţi într-o dubă!
SĂNĂTATE

Bani europeni pentru a creşte 
numărul copiilor vaccinațiPoliţiştii au depistat 1.055 de 

autovehicule ce efectuau în mod 
ilegal transport contra cost de 
persoane şi au imobilizat de 912 
maşini în timpul unor controa-
le la transportatorii de persoa-
ne desfăşurate în perioada 1 – 
24 august.

"Poliţiştii au controlat 
130.223 de autovehicule şi 89 
de societăţi comerciale, fiind 
constatate 673 de infracţiuni, 
dintre care 31 de natură eco-
nomică, 457 la regimul circu-
laţiei rutiere şi 185 de alte fe-
luri. De asemenea, au fost 
aplicate 9.022 de sancţiuni 
contravenţionale, 1.518 la le-
gea privind transportul în re-
gim de taxi şi în regim de în-

chiriere, 1.264 la OUG privind 
activităţile de transport alter-
nativ cu autoturism şi condu-
cător auto şi 1.021 de sancţi-
uni contravenţionale la alte 
acte normative", se arată în 
comunicatul IGPR.

Recordul negativ a aparţi-
nut unui şofer din judeţul Co-
vansa care a înghesuit într-o 
dubă de transport marfă 45 de 
oameni fără să se gândească 
la eventualele consecinţe pe 
care le-ar putea avea un even-
tul accident.

În aceeaşi perioadă, au fost 
efectuate 47.141 de testări cu 
etilotestul, fi ind reţinute 237 de 
şi retrase 1.003 certifi cate de în-
matriculare.

Ministerul Sănătăţii va primi 
de la Uniunea Europeană, în ur-
mătorii trei ani, aproximativ 22 
de milioane de lei de pentru im-
plementarea mai multor măsuri 
care vizează creşterea gradului 
de vaccinare în România.

"Am primit aprobare pentru 
primul proiect prin care urmărim 
să creştem gradul de acoperire 
vaccinală în ţară", a spus minis-
trul sănătăţii, Sorina Pintea.

Potrivit Ministerului Sănătă-
ţii, cu banii primiţi de la Uniu-
nea Europeană pentru imple-
mentarea primului proiect fi nan-
ţat va fi  elaborată Strategia Na-
ţională de Vaccinare, inclusiv 

Planul de acţiuni aferent aceste-
ia şi va fi  consolidat un sistem 
de monitorizare a acestora.

De asemenea, va fi  îmbunătă-
ţită capacitatea instituţiilor din sis-
temul de sănătate pentru comple-
tarea şi accesul în timp real la in-
formaţii privind stadiul vaccinării 
pentru populaţie şi stocurile dis-
ponibile. 20 de judeţe identifi cate 
ca fi ind prioritare vor fi  dotate cu 
camere frigorifi ce pentru păstra-
rea stocurilor de vaccin, cu ma-
şini şi servicii de curierat pentru 
transport vaccin. În cadrul proiec-
tului, va fi  derulată o campanie 
de informare şi conştientizare a 
importanţei vaccinării.
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Circulația auto, închisă complet pe Ferdinand
Începând de astăzi, circulația auto va fi închisă pe strada Regele Ferdinand. 
Pe sensul înspre Gară, circulația se va desfășura doar pe prima bandă. Pagina 8

Cine e Dana Gîrbovan, judecătoarea 
din Cluj propusă la Justiție?
Ana Birchall a fost revocată din funcţia de ministru al Justiţiei şi înlocuită cu Dana Gîrbovan

Dana Gîrbovan, propunerea PSD 
pentru Ministerul Justiţiei, este jude-
cător la Curtea de Apel Cluj şi preşe-
dintele Uniunii Naţionale a Judecăto-
rilor din România (UNJR). A contes-
tatat protocoalele cu SRI în Justiţie şi 
a susţinut Secţia de Investigare a In-
fracţiunilor din Justiţie.

Dana Gîrbovan a fost una dintre 
susţinătoarele Secţiei de Investigare 
a Infracţiunilor din Justiţie, menţio-

nând că aceasta a fost creată ca răs-
puns la problemele extrem de grave 
generate de modul în care, în trecut, 
au fost gestionate dosarele penale pri-
vind magistraţii.

„Am acceptat de principiu propune-
rea, cu condiţia de a-mi fi  asigurată in-
dependenţa deplină în exercitarea man-
datului şi, de asemenea, ca preşedintele 
Klaus Iohannis să fi e de acord de prin-
cipiu”, spune Dana Gîrbovan.

Judecătorul Cristi Danileț s-a arătat 
nemulțumit de propunerea PSD pentru Mi-
nisterul Justiției, iar fostul membru CSM, 
Adrian Toni Neacșu, spune că „Dana Gîr-
bovan este mai rea decât Florin Iordache şi 
Tudorel Toader la un loc, este preferata Spu-
tink-ului, militantă anti GRECO, moaşa sec-
ţiei speciale împotriva magistraţilor, susţi-
nătoarea OUG 13, reprezentanta restauraţi-
ei, al anti-americanismului feroce şi biciul 
baronilor împotriva justiţiei”. Pagina 3

Transilvania, „noua Toscana”?

Vechile sate săseşti din Transilvania, bucolice, cu o gastronomie rustică, ce atrag tot mai mulţi turişti străini, sunt comparate 
cu Toscana, considerată una dintre cele mai frumoase regiuni din Italia, într-un articol publicat de Financial Times. Pagina 2
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Mai mulţi nuntaşi au ajuns 
la spital după un accident

Două mașini s-au ciocnit, ieri, pe strada 
Între Lacuri, într-un dintre ele fi ind mai mul-
te persoane care se deplasau la o nuntă. 
Conform primelor informaţii, accidentul s-a 
produs pe fondul neacordării de prioritate 
din partea unui șofer. "O autospecială și 
două echipaje SAJ au intervenit pentru a 
acorda asistenţă medicală de urgenţă ca ur-
mare a unui accident rutier care a avut loc 
la intersecţia străzilor Dunării și Între Lacuri. 
Pompierii au găsit la locul accidentului do-
uă autoturisme din care erau ieșiţi pasage-
rii. Cinci persoane implicate în accident au 
fost transportate la spital cu afecţiuni ușoa-

re", transmite ISU Cluj. Potrivit IPJ Cluj, un 
tânăr de 22 de ani din Cluj-Napoca a con-
dus autoturismul pe strada Dunării și ajun-
gând la intersecţia cu strada Între Lacuri nu 
a acordat prioritate autoturismului condus 
de un tânăr de 24 de ani. În urma acciden-
tului a rezultat rănirea ambilor șoferi și a u-
nei pasagere de 26 de ani din Cluj-Napoca 
din mașina care nu a acordat prioritate. Din 
cealaltă mașină au mai fost rănite ușor do-
uă tinere de 24 și de 28 de ani.

Un bărbat a convins 
o fată de 9 ani să îi 
trimită poze indecente
Un bărbat de 36 de ani, din judeţul Neamţ, 
a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 
de zile, pentru pornografi e infantilă, acesta 
fi ind acuzat că a convins, pe Facebook, o fa-
tă de 9 ani din comuna Baciu, judeţul Cluj, 
să îi trimită poze în ipostaze indecente. 
Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Cluj, 
în urma percheziţiei în locuinţa bărbatului 
au fost ridicate sisteme informatice, stick-uri 
de memorie, telefoane mobile și înscrisuri. 
„A fost efectuată, joi, o percheziţie la domi-
ciliul unui bărbat de 36 de ani, din comuna 
Vadu Moldovei. În urma percheziţiei, au 
fost ridicate sisteme informatice, stick-uri de 
memorie, telefoane mobile, înscrisuri, pen-
tru continuarea cercetărilor. Din cercetări a 
reieșit că, în cursul lunii august 2019, cel în 

cauză ar fi  abordat pe o reţea de socializare 
o minoră de 9 ani, din Baciu, judeţul Cluj, 
pe care, în urma conversaţiilor avute, ar fi  
determinat-o să-i trimită fotografi i în ipos-
taze indecente”, se arată în comunicatul de 
presă citat.

Şoferul unui autobuz 
a ajutat la prinderea 
unor hoţi de buzunare
Patru persoane bănuite de comiterea unui 
furt dintr-un mijloc de transport în comun 
au fost depistate de poliţiști, având sprijinul 
unui clujean cu spirit civic. "La data de 22 
august, persoane necunoscute au sustras 
portmoneul unei femei care călătorea cu 
autobuzul pe raza municipiului Cluj-Napoca, 
cauzându-i acesteia un prejudiciu de circa 
300 de lei. Șoferul autobuzului a luat la cu-
noștinţă de comiterea furtului și a vizualizat 
imaginile surprinse de camerele de supra-
veghere, reușind să identifi ce persoanele 
bănuite de comiterea faptei. Astfel, în scurt 
timp, acesta i-a observat pe cei bănuiţi de 
comiterea furtului urcându-se din nou în 
autobuz dintr-o altă staţie și a anunţat poli-
ţiștii, blocând ieșirile până la sosirea acesto-
ra. Echipajul de poliţie care s-a deplasat la 
faţa locului i-a identifi cat pe cei patru, stabi-
lind că este vorba despre trei bărbaţi, de 
29, 30 și 31 de ani, și o tânără de 17 ani, 
din Turda", transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

Vechile sate săseşti din 

Transilvania, bucolice, 

cu o gastronomie rustică, 

ce atrag din ce în ce mai 

mulţi turişti străini, sunt 

comparate cu Toscana, 

considerată una dintre cele 

mai frumoase regiuni din 

Italia, într-un articol publi-

cat de Financial Times.

Autorul articolului din Fi-

nancial Times, jurnalistul An-

drew Eames, spune că ideea 

unei paralele între Toscana şi 

Transilvania i-a fost prezen-

tată de fi ul unui conte italian, 

Giulio da Sacco, căsătorit cu 

o româncă şi stabilit într-un 

sat săsesc.

Până în urmă cu 100 de 

ani, Transilvania făcea parte 

din Imperiul Austro-Ungar, 

dar, la sfârşitul Primului Răz-

boi Mondial, a fost dată Ro-

mâniei, iar sute de mii de saşi 

din zonă s-au trezit în spate-

le unor noi graniţe. Şi-au păs-

trat însă neschimbate satele 

şi modul de viaţă. Locuitorii 

celor câteva sute de sate erau 

fermieri, meşteşugari, viticul-

tori. După ani de persecuţie 

sub regimul comunist, majo-

ritatea saşilor au plecat ime-

diat ce graniţele s-au deschis, 

între anii 1980 – 1990, lăsând 

în urma lor case goale.

În prezent, un număr din 

ce în ce mai mare de străini 

aleg să se stabilească în acest 

univers bucolic.

Aşa cum Toscana a fost 

descoperită ca destinaţie de 

vacanţă de aristocraţia brita-

nică, în a doua jumătate a se-

colului al 19-lea, şi Transilva-

nia a atras englezi, în frunte 

cu prinţul moştenitor Char-

les, care a cumpărat mai mul-

te case în zonă, vine anual în 

România şi o promovează in-

tens la nivel internaţional.

Jurnalistul FT a mers în vi-

zită în mai multe sate săseşti, 

precum Floreşti, Mălâncrav, 

Mesendorf şi Saschiz.

În Saschiz a cunoscut un 

scoţian, Jim Turnbull, care a 

cumpărat o casă gata mobila-

tă cu suma de 20.000 de euro.

Autorul articolului a ales 

să se cazeze în satul Crit, într-o 

casă săsească veche. Casa a-

re un interior simplu, cu du-

şumele şi tapiserii pe pereţi, 

brodate cu mesaje în germa-

na veche: "Wenn du im Her-

zen Frieden hast, wird dir die 

Hütte zum Palast" ("Dacă ai 

pace în sufl et, chiar şi coliba 

cea mai mică ţi se va părea 

un palat").

În sat există o biserică 

fortificată din secolul al 

15-lea, de care se ocupă unul 

dintre cei doar şase saşi ca-

re au mai rămas în comuni-

tate, iar viaţa cotidiană es-

te descrisă bucolic, de la va-

cile care merg dimineaţa la 

păscut la carele cu lapte şi 

legume şi fructe.

În ceea ce priveşte atrac-

ţiile culturale, cele ale zonei 

sunt mai puţine decât în To-

scana – unde se afl ă binecu-

noscutele Florenţa şi Siena 

-, autorul vorbind însă des-

pre cele 150 de biserici for-

tifi cate înscrise în patrimo-

niul mondial UNESCO, des-

pre centrele vechi din Sighi-

şoara şi Sibiu, primul fi ind 

foarte popular printre turiş-

tii străini mai ales ca loc de 

naştere al lui Vlad Ţepeş, su-

pranumit Dracula.

„Dar marele premiu este 

faptul de a fi aici: să te plimbi 

prin păduri cu poteci stră-

juite de flori sălbatice, să 

închiriezi o bicicletă cu ca-

re să parcurgi străduţe într-o 

odisee de sate sau să închi-

riezi o căruţă cu cai cu ca-

re să mergi pe dealuri la un 

picnic. Lucrurile simple”, 

potrivit FT.

„Acest loc se anunţă un 

concurent serios pentru Tos-

cana”, a concluzionat jurna-

listul FT.

Financial Times: 
Transilvania, „noua Toscana”
Un jurnalist a mers în vizită în mai multe sate săseşti şi descrie frumuseţea 
caselor cu curţi interioare specifice, şi livezi, care au atras mulţi străini. 
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Ministerul Transporturilor 

vrea să reaprobe indicato-

rii tehnico – economici ai 

Autostrăzii Braşov – Târgu 

Mureş – Cluj – Oradea, 

care va avea cu un km în 

plus, 416 km, în loc de 415 

km cât se stabilise iniţial, 

şi din care mai sunt de 

executat 341 km, necesi-

tând o investiţie de 21,87 

miliarde lei, inclusiv TVA.

Sistemul rutier a fost di-

mensionat, va fi  construit în 

plus un tunel, iar în toate tu-

nelurile for fi  amplasate do-

tări şi echipamente specifi ce 

pentru ventilare, stingere in-

cedii şi pentru evacuare în caz 

de urgenţă.

Valoarea totală a investi-

ţiei (inclusiv TVA) este de 

29,53 miliarde lei, arată un 

proiect de Hotărâre de Gu-

vern publicat pe site-ul Mi-

nisterul Transporturilor.

"Principalele revizuiri teh-

nice constau în: lungimea au-

tostrăzii s-a stabilit la 416 km 

faţă de 415 km estimaţi la SF; 

sistemul rutier a fost dimen-

sionat şi verifi cat în baza tra-

fi cului recenzat în anul 2010 

cu perspectiva de evoluţie pen-

tru 30 ani pentru 180,45 km 

la Subsecţiunile 1C2 Târgu 

Mureş – Ungheni şi drum de 

legătură 4,5 km, 1C3 Ungheni 

– Ogra, 3A1 Gilău – Nădăşe-

lu, 3A2 Nădăşelu – Mihăieşti, 

3B1 Topa Mică – Zimbor, 3B2 

Zimbor – Poarta Sălajului, 3B3 

Poarta Sălajului – Zalău, 3B4 

Zalău – Nuşfalău, 3B5 Nuşfa-

lău – Suplacu de Barcău, 3C1 

Suplacu de Barcău – Chiribiş, 

3C2 Chiribiş – Biharia şi 3C3 

Biharia – Borş, cu îmbunătă-

ţiri ale straturilor de formă, 

faţă de structura dimensiona-

tă la SF-ul iniţial", arată do-

cumentul citat de news.ro.

De asemenea, sistemul ru-

tier a fost dimensionat şi ve-

rifi cat în baza trafi cului recen-

zat în anul 2015 pentru 37,2 

km Subsecţiunile 2A1 Ogra – 

Iernut, 2A2 Iernut – Cheţani 

şi 2A3 Cheţani – Câmpia Tur-

zii, cu îmbunătăţiri ale stra-

turilor de formă, faţă de struc-

tura dimensionată la Studiul 

de fezabilitate iniţial.

Pe hârtie, autostrada 
ne duce în Vest

„Realizarea obiectivului Au-

tostrada Braşov – Târgu Mureş 

– Cluj – Oradea conduce la da-

rea în circulaţie a 416 km de au-

tostradă ce asigură o legătură 

directă a României cu centrul şi 

vestul Europei prin punctul de 

trecere al frontierei Borş, cu scoa-

terea trafi cului greu şi de tran-

zit din interiorul oraşelor situa-

te în prezent de-a lungul trase-

ului de legătură, asigurând fl u-

enţa trafi cului şi reducerea tim-

pilor de parcurs”, se arată în no-

ta de fundamentare.

Faţă de Studiul de Fezabi-

litate iniţial, traseul autostră-

zii a suferit modifi cări pe Sec-

ţiunea 1A Braşov – Făgăraş, 

Secţiunea 1C Sighişoara – Ogra, 

Secţiunea 2A Ogra – Câmpia 

Turzii, Secţiunea 3A Gilău – 

Mihăieşti, Secţiunea 3B Topa 

Mică – Suplacu de Barcău.

74 de kilometri 
de autostradă

În prezent, stadiul autostră-

zii este următorul: sunt daţi în 

circulaţie 74,95 km constând 

în următoarele tronsoane: Sub-

secţiunea 1C3: Ungheni – Ogra 

(km 4+500 – km 14+605), 

Subsecţiunea 2A1 Ogra – Ier-

nut (km 0+000 – km 3+600), 

Secţiunea 2B Câmpia Turzii – 

Gilău ( km 0+000 – km 

52+533) şi Subsecţiunea 3A1 

Gilău – Nădăşelu ( km 0+000 

– km 8+700).

Acum sunt în execuţie 38,95 

km constând în următoarele 

tronsoane: Subsecţiunile 2A2 

Iernut – Cheţani (km 3+600 

– km 21+500), 2A3 Cheţani 

– Câmpia Turzii (km 21+500 

– km 37+191) şi 3C3 Biharia 

– Borş (km 59+100 – km 

64+450).

Se află în procedură de 

achiziţie publică execuţia 

lucrărilor pentru 115,3 km, 

constând în următoarele 

tronsoane: Subsecţiunile 1C2 

Târgu Mureş – Ungheni şi 

drum de legătură 4,5 km, 

3A2 Nădăşelu – Mihăieşti 

(km 8+700- km 25+500), 

3B1 Topa Mică – Zimbor (km 

0+000 – km 13+260), 3B2 

Zimbor – Poarta Sălajului 

(km 13+260 – km 25+500), 

3B5 Nuşfalău – Suplacu de 

Barcău(km 66+500 – km 

80+054), 3C1 Suplacu de 

Barcău – Chiribiş (km 4+200 

– km 30+550) şi 3C2 Chi-

ribiş – Biharia (km 30+550 

– km 59+100)

Sunt în pregătire documen-

taţiile de licitaţie pentru atri-

buirea contractelor de execu-

ţie a lucrărilor pe 41 km, con-

stând în Subsecţiunile 3B3 

Poarta Sălajului – Zalău (km 

25+500 – km 40+637) şi 3B4 

Zalău – Nuşfalău (km 40+637 

– km 66+500).

Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea va avea 416 km. 
Ministerul Transporturilor a mai adăugat un kilometru

Dana Gîrbovan, propune-

rea PSD pentru Ministerul 

Justiţiei, este judecător 

la Curtea de Apel Cluj 

şi preşedintele Uniunii 

Naţionale a Judecătorilor 

din România (UNJR). 

A contestatat protocoalele 

cu SRI în Justiţie şi a susţi-

nut Secţia de Investigare a 

Infracţiunilor din Justiţie.

Dana Gîrbovan s-a născut 

la 3 septembrie 1978 în Jibou, 

judeţul Sălaj, şi a absolvit Fa-

cultatea de Drept a Universi-

tăţii „Babeş-Bolyai” (UBB) 

Cluj-Napoca şi Institutul Na-

ţional al Magistraturii. Şi-a în-

ceput cariera de judecător, ca 

stagiar, la Judecătoria Zalău, 

în anul 2001, şi a lucrat, ulte-

rior, la Judecătoria Oradea, 

apoi la Tribunalul Bihor. Din 

anul 2008 este judecător la 

Curtea de Apel Cluj.

Gîrbovan conduce din 2007 

Uniunea Naţională a Judecă-

torilor din România (UNJR), 

asociaţie profesională care a 

contestat protocoalele cu SRI, 

care au încălcat în mod direct 

şi extrem de grav independen-

ţa justiţiei.

„Toate instituţiile de la 

vârful sistemului judiciar – 

Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, 

Consiliul Superior al Magis-

traturii, Înalta Curte de Ca-

saţie şi Justiţie, Inspecţia Ju-

diciară – au încheiat proto-

coalele secrete cu SRI. Acest 

fapt a permis ingerinţa se-

cretă a unui serviciu de in-

formaţii atât în actul de jus-

tiţie, cât şi în cariera magis-

traţilor, fapt fără precedent 

într-un sistem de drept de-

mocratic”, arăta UNJR după 

o consultare cu preşedinte-

le Klaus Iohannis la Cotro-

ceni în 27 martie.

Judecătorul clujean preci-

za că UNJR şi alte două aso-

ciaţii, AMR şi APR, au atras 

atenţia, în 2015, asupra peri-

colului amestecului servicii-

lor de informaţii în justiţie şi 

au cerut Consiliului Superior 

al Magistraturii să apere in-

dependenţa justiţiei.

„Toate aceste protocoale au 

fost încheiate în spatele dis-

cursurilor înfl ăcărate despre 

independenţa justiţiei şi susţi-

nerea luptei anticorupţie. În 

spatele acestor slogane golite 

de conţinut, aplaudate necon-

diţionat de politicieni şi biro-

craţi de la Bruxelles şi de am-

basadele din România, însăşi 

democraţia şi statul de drept 

din România au fost submina-

te, iar drepturile şi libertăţile 

românilor cu adevărat au ajuns 

să fi e considerate un lux”, spu-

nea preşedintele UNJR.

Dana Gîrbovan a fost una 

dintre susţinătoarele Secţiei 

de Investigare a Infracţiuni-

lor din Justiţie, menţionând 

că aceasta a fost creată ca 

răspuns la problemele ex-

trem de grave generate de 

modul în care, în trecut, au 

fost gestionate dosarele pe-

nale privind magistraţii.

„Înfiinţarea noii Secţii nu 

este o soluţie uzuală, însă 

ea vine ca răspuns la o pro-

blemă pe care sistemul a 

ales să o ţină ascunsă sub 

preş, acesta fiind şi motivul 

pentru care nici unul dintre 

cei ce contestă Secţia nu au 

venit cu propuneri alterna-

tive la aceasta. Şi nu au ve-

nit pentru că asta ar fi în-

semnat să recunoască exis-

tenţa unor probleme grave, 

pe care au ales, însă, de ani 

de zile să le ascundă sau 

minimalizeze”, spunea ju-

decătorul clujean în septem-

brie 2018.

Propunerea urmează să fi e 

transmisă luni preşedintelui 

Klaus Iohannis.

Cine e Dana Gîrbovan, judecătoarea 
din Cluj propusă ministru al Justiţiei?
Dăncilă a anunţat că Ana Birchall va fi revocată din funcţia de ministru al Justiţiei şi înlocuită cu Dana Gîrbovan

Dana Gîrbovan este propunerea PSD pentru Ministerul Justiţiei

Judecătorul Cristi Danileţ s-a arătat nemulţumit de propu-
nerea PSD pentru Ministerul Justiţiei.

„Un magistrat nu poate fi  ministru: asta a decis recent CCR. 
Aceeași decizie stabilește ca magistratul în funcţie nu poate 
fi  nici secretar de stat”, a scris Danileţ pe Facebook.

Ulterior, a revenit cu un mesaj în care spunea că ziua de 23 
august este „un blestem pentru poporul român”.

„Pe 23 august 2017 ministrul Toader anunţa tezele antire-
formei justiţiei imaginata de el. A fost cel mai mare rău po-
litic din 2004 încoace: propunerile sale erau menite sa în-
toarcă justiţia la vremurile când era controlată de politic. 
Multe din ele sunt azi, din păcate, text de lege. Pe 23 au-
gust 2019 un personaj conservator cu viziuni antieuropene 
este propus ministru al justiţiei. După ani în care a criticat 
nefondat politici penale, a coborât în derizoriu eforturile 
anticorupţie și a hrănit teoriile conspirative susţinute de a-
paratul de propagandă antijustiţie, acesta pare a avea o 
singură misiune: de a continua distrugerea a ceea ce cu 
greu s-a clădit ani de-a rândul de unii politicieni de buna 
credinţă și multi magistraţi profesioniști. Hotărât lucru: ziua 
de 23 de august este un blestem pentru poporul român”, a 
spus judecătorul.

Cristi Danileț, nemulțumit 
de nominalizarea Danei Gîrbovan 

DANA GÎRBOVAN | judecător Curtea de Apel Cluj

 „Am acceptat de principiu 
propunerea, cu condiţia de a-mi fi  
asigurată independenţa deplină 
în exercitarea mandatului şi, 
de asemenea, ca preşedintele 
Klaus Iohannis să fi e de acord 
de principiu. Sunt deschisă 
să colaborez, în ipoteza în care 

preşedintele e de acord cu numirea, 
atât cu toţi factorii decizionali, 
cât şi cu toţi cei interesaţi, pentru 
a avea o justiţie independentă, 
efi cientă şi respectată în România, 
astfel încât cetăţeanul să vadă că 
drepturile şi libertăţile sale sunt 
respectate şi protejate“
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După aproape trei ani 

de mandat, 21 de senatori 

au luat cuvântul în plenul 

Senatului de mai puţin 

de 10 ori, alţi 61 au vorbit 

de peste 50 de ori. 

Cel mai activ senator este 

Mihai Goţiu USR, cu 773 lu-

ări de cuvânt în plen. La po-

lul opus, 3 senatori au luat 

cuvântul doar la depunerea 

jurământului. La Camera De-

putaţilor, cel mai activ a fost 

deputatul Florin Iordache, cu 

2264 de luări de cuvânt.

Din 136 de senatori, 21 au 

luat cuvântul de mai puţin de 

10 ori. Din cei 21 de senatori, 

14 sunt din PSD. Printre aceş-

tia, se numără şi fostul minis-

tru de Interne, Carmen Dan, ca-

re a luat cuvântul de patru ori.

Mihai Goţiu de la USR con-

duce detaşat topul celor ca-

re au luat cuvântul în plenul 

Senatului de 773 de ori, ur-

mat de Florina Presadă tot de 

la USR de 490 de ori, Nico-

laie Şerban de la PSD de 478 

de ori şi Eleonora Hărău de 

la PNL de 405 ori.

61 de senatori au luat cu-

vântul de peste 50 de ori. Prin-

tre aceştia se numără Ecate-

rina Andronescu de la PSD de 

99 de ori, Alina Gorghiu de la 

PNL de 274 de ori, Cîţu Flo-

rin tot de la PNL de 242 de 

ori, Vlad Alexandrescu de la 

USR de 310 ori şi de la UDMR 

Cseke Attila de 246 de ori.

Nici în anul 2018, senatorii 

nu au fost foarte activi de la 

depunerea jurământului până 

în luna august. Un număr de 

32 de senatori din totalul de 

136 au luat cuvântul de mai 

puţin de 10 ori, în plenul Ca-

merei superioare a Parlamen-

tului, cei mai mulţi aleşi fi ind 

de la PSD. Exact 19 social-de-

mocraţi nu s-au afi rmat, prin-

tre acestia fi ind şi fostul mi-

nistrul de Interne, Carmen Dan, 

care a avut doar trei luări de 

cuvânt în plen.

Nici Paul Stănescu nu s-a 

afi rmat. El a vorbit doar de 

şase ori în plen, din 2016 şi 

până în prezent.

Fostul ministrul de Exter-

ne, Teodor Meleşcanu, a vor-

bit în faţa colegilor din Senat 

de cinci ori.

Şi fostul preşedinte al Ro-

mâniei, Traian Băsescu, s-a afi r-

mat în faţa colegilor, acesta lu-

ând cuvântul de 227 de ori.

Florin Iordache (PSD) es-

te în topul celor mai activi de-

putaţi, cu 2264 luări de cu-

vânt în plen.

În rândul membrilor PNL 

cu activitate în Parlament es-

te liderul deputaţilor liberali, 

Raluca Turcan, cu o prezenţă 

la vot de 82%. Turcan se afl ă 

la al patrulea mandat de de-

putat de Sibiu, iar legislatura 

prezentă a avut 185 de luări 

de cuvânt în 121 de şedinţe şi 

162 de luări de cuvânt în Bi-

roul Permanent al Camerei 

Deputaţilor. Raluca Turcan a 

depus 92 propuneri legislati-

ve dintre care 10 au fost pro-

mulgate legi , 47 interpelări 

şi întrebări şi 24 de moţiuni.

Printre deputaţii cu cea 

mai redusă activitate în Ca-

mera Deputaţilor este şi Ni-

colae Bănicioiu, deputat de 

Iaşi afl at la al 4-lea mandat. 

Acesta are o prezenţă la vot 

de 15%, nu a avut nicio in-

terpelare, a luat o singură 

dată cuvântul în plen şi a 

depus o singură moţiune.

Kelemen Hunor, deputat de 

Harghita din partea UDMR, a 

luat cuvântul în Parlament de 

13 ori, nu a avut nicio interpe-

lare şi a propus 39 de propu-

neri legislative, dintre care 14 

au fost promulgate ca legi.

Mihai Goţiu, cel mai activ senator

În 2015, forul judeţean 

a cumpărat pentru Poliţie 

o motocicletă inutilă 

în valoare de 30.000 de €

Consiliul Judeţean Cluj, mâ-

nă largă. Peste 110.000 de eu-

ro vor merge către Inspectora-

tul de Poliţie Judeţean pentru 

proiecte de tot râsul, dar şi 

pentru lagărul de concentrare 

de la Borşa, spitalul, care în 

ultimele zile, a fost în centrul 

atenţiei după ce deputatul Ema-

nuel Ungureanu a prezentat 

condiţiile inumane în care tră-

iesc pacienţii cu boli psihice.

Inspectoratul de Poliţie Ju-

deţean Cluj a solicitat de la Con-

siliul Judeţean bani pentru fi -

nanţarea următoarelor proiec-

te: „Asistenţă tehnică modernă 

pentru lupta împotriva crimina-

lităţii la nivelul judeţului Cluj” 

-90.000 lei, “Împreună pentru 

siguranţa clujenilor”-50.000 lei 

şi „Efi cientizarea intervenţiei po-

liţiştilor în cazurile de violenţă 

în familie înregistrate la nivelul 

judeţului Cluj”-30.000 lei.

Banii au fost deja apro-

baţi de Autoritatea Teritori-

ală de Ordine Publică (ATOP), 

condusă de consilierul jude-

ţean Călin Tuluc (PNL), ast-

fel că forul judeţean se pre-

găteşte de rectifi carea buge-

tului pe 2019. 

170.000 de lei (peste 

36.000 €) va primi Inspecto-

ratul de Poliţie Judeţean Cluj, 

„în scopul asigurării unui cli-

mat de siguranţă şi securita-

te civică”, susţine CJ.

76.000 de euro 
pentru Borşa

Spitalul de Boli Psihice Cro-

nice Borşa a solicitat Consi-

liul Judeţean Cluj suplimen-

tarea bugetului pe anul 2019 

cu suma de 360.000 lei pen-

tru obiectivul de investiţii „SF 

Construire Pavilion”.

În ultimele zile, Spitalul de 

la Borşa a fost în centrul unui 

scandal de proporţii după ce de-

putatul USR Emanuel Ungurea-

nu a fi lmat în ce condiţii inu-

mane trăiesc bolnavii. „Nu am 

văzut aşa ceva niciodată, nică-

ieri, în niciun fi lm horror! 179 

de bolnavi cu probleme psihice 

înghesuiţi în camere insalubre, 

într-o clădire veche de 200 de 

ani. 22 de bolnavi într-o came-

ră. Un infern al mizeriei cu ne-

putinţă de descris în cuvinte 

(...) Bolnavii psihici sunt tra-

taţi mai rău ca animalele. Nu 

am văzut în viaţa mea atâta 

mizerie şi dezumanizare (...) 

Pacienţii din acest lagăr, fac ba-

ie în curte sau în nişte băi ca-

re seamănă cu cele de la Aus-

chwitz! Iarna, încăperile cu ta-

van ciuruit, care s-a prăbuşit 

în capul bolnavilor de mai mul-

te ori, sunt încălzite la sobele 

de teracotă, vechi. Geamurile 

sunt praf şi pulbere. Vă imagi-

naţi cum trece iarna pentru aceş-

ti bolnavi? Satul în care se afl ă 

Spitalul Groazei se afl ă la 36 de 

kilometri de Cluj, în localitatea 

Borşa, un sat uitat de lume ca-

re nu are sistem de canalizare”, 

a mărturisit deputatul.

IPJ Cluj, 36.000 € de la Consiliul Județean 
pentru „tehnică  modernă ”. 
Spitalul din Borş a, dublu, dar tot insuficient!
În 2015, forul judeţean a cumpărat pentru Poliţie o motocicletă inutilă în valoare de 30.000 de €

90.000 lei a cerut IPJ de de la CJ Cluj pentru „Asistenţă tehnică modernă pentru lupta împotriva criminalităţii”

Motocicletă BMW 
pentru merite 
deosebite la IPJ
În 2015, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Cluj a pri-
mit o motocicletă BMW în 
valoare de 30.000 de euro 
achiziţionată de către 
Consiliul Judeţean Cluj, as-
ta după ce, în anul 2013 
CJ Cluj a mai achiziţionat 
două autospeciale Dacia 
Duster tot pentru pentru 
Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Cluj pentru care 
a plătit aproximativ 
30.000 de euro. 
Reamintim că în 2015 din 
arestul IPJ au evadat patru 
deţinuţi periculoși.

• Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo 
Cluj a solicitat suplimentarea bugetului pentru 
anul 2019 cu suma de 12.500 lei, deoarece 
“fondurile necesare pentru externalizarea ser-
viciilor salvamont aferente formaţiei Vlădeasa 
sunt insufi ciente până la sfârșitul anului” 
• Opera Naţională Română a solicitat un spri-

jin fi nanciar în sumă de 120.000 lei pentru 
proiectul spectacol ”La Operă”
• 277.500 lei pentru Asociaţia Centrul Cultural 
Clujean
• Spitalul Clinic de Boli Infecţioase a solicitat 
suplimentarea bugetului pe anul 2019 cu su-
ma de 1.768.000 lei

Cine mai primește bani la rectificarea bugetară
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Taximetrele din Cluj-Napoca 

vor fi  dotate obligatoriu 

cu GPS şi POS pentru plata 

cu cardul, începând de anul 

viitor, potrivit noului regula-

ment de funcţionare al aces-

tora, supus consultării 

publice. Maşinile vor trebui 

să grad redus de poluare.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au declarat, joi, 

că, pe lângă GPS şi dispozitiv 

de plată prin intermediul car-

dului, autoturismele care vor 

fi  folosite pentru activitatea de 

taximetrie vor trebui să aibă 

cel puţin motoare Euro V, cu 

grad redus de poluare.

„În noul regulament se 

precizează că, la prelungirea 

autorizaţiei de taxi pentru 

perioada 2020 – 2025, care 

va intra în vigoare de la în-

ceputul anului viitor, maşi-

nile trebuie să fi e dotate cu 

dispozitiv GPS şi dispozitiv 

de plată prin intermediul car-

dului (POS). De asemenea, 

autoturismele folosite ca ta-

ximetre vor trebui să aibă 

culoarea albă integral sau 

minim deasupra benzii şah 

şi să aibă minim motoare Eu-

ro V, cu grad redus de polu-

are. Ne dorim la Cluj-Napo-

ca un transport taxi modern, 

civilizat, nepoluant”, au spus 

sursele citate.

Doar taxi verzi la Cluj

De asemenea, Primăria 

Cluj-Napoca încurajează folo-

sirea maşinilor electrice pen-

tru taximetre astfel încât sunt 

prevăzute 31 de autorizaţii de 

taxi doar pentru acest tip ce 

autoturism.

„Un studiu elaborat de 

Grupul de cercetare în do-

meniul sistemelor de trans-

port de la UTCN relevă fap-

tul că este necesară creşte-

rea la 2.500 a numărului de 

autorizaţii de taxi, exclusiv 

cu autorizaţii «verzi», auto-

rizaţii de taxi care utilizea-

ză doar autovehicule electri-

ce. La ora actuală, pe raza 

municipiului Cluj-Napoca 

sunt eliberate 2.469 autori-

zaţii taxi cu valabilitate pâ-

nă la 31 decembrie 2019, ur-

mând ca de la 1 ianuarie 

2020 să se prelungească au-

torizaţiile de taxi pentru o 

perioadă de 5 ani, cu respec-

tarea prevederilor legale, iar 

cele 31 de autorizaţii de ta-

xi suplimentare vor fi  acor-

date doar pentru maşini elec-

trice”, au spus reprezentan-

ţii primăriei.

Totodată, orice autorizaţie 

de taxi retrasă va fi  converti-

tă în autorizaţie de taxi pen-

tru vehicule electrice.

Reamintim că la fi nalul lu-

nii iulie, Primăria a refuzat 

majorarea tarifelor la taxime-

trie în Cluj-Napoca. Compa-

niile din oraş cereau, ca de la 

1 august, exact când începe 

festivalul Untold, preţurile să 

fi e majorate la 3,75 lei/km pe 

timp de zi şi la 4,50 lei/km 

pe timp de noapte.

Taximetriştii lucrează 
prea puţin?

În studiul făcut de UTCN, 

clienţii au fost întrebaţi ce 

preferă – taxi sau serviciile 

alternative de ridesharing 

(Uber, Bolt, Pony etc) – , iar 

22,55% au răspuns că pre-

feră exclusiv serviciul cla-

sic taxi, în timp ce 34,31% 

preferă exclusiv serviciile de 

ridesharing, mai arată auto-

rii studiului.

„În ce priveşte programul 

de lucru zilnic al acestora, din 

77 ore de lucru (31 vehicule x 

24 ore zilnic), taximetriştii de-

clară că lucrează doar 134 ore 

(18%), un procent foarte redus 

care poate fi  unul dintre moti-

vele lipsei de taximetre din mu-

nicipiu”, menţionează studiul.

„În ce priveşte răspunsul 

la întrebarea formulată taxi-

metriştilor «Când vă afl aţi pe 

raza municipiului Cluj-Napo-

ca, cât de probabil e să pre-

luaţi o comandă în altă loca-

litate de lângă Cluj-Napoca?» 

78,72% dintre respondenţi de-

clară că este improbabil să 

preia o comandă în afara ora-

şului. Cu toate că transportul 

public benefi ciază de facili-

tăţi în deplasare (benzi dedi-

cate), transportul cu taxi ră-

mâne totuşi mai rapid. Aces-

ta poate fi  una dintre cauze-

le pentru care transportul cu 

taxi rămâne printre preferin-

ţele de deplasare, cu vârfuri 

de cerere care se suprapun 

peste anumite perioade/eve-

nimente, activitatea fi ind per-

cepută în ansamblu ca nefi -

ind capabilă să asigure cerin-

ţele clienţilor”, se mai arată 

în documentul citat.

Conform recensământu-

lui din 2011, populaţia sta-

bilă a municipiului Cluj-Na-

poca se ridica la 324.576 

de locuitori.

Noi reguli pentru taximetrele din Cluj. 
Să aibă obligatoriu GPS şi să ofere călătorilor plata cu cardul

Nivelul de dezvoltare a 

unui oraş civilizat este 

refl ectat şi de respectul şi 

siguranţa oferite animale-

lor, spun activiştii, care trag 

un nou semnal de alarmă 

privind un adăpost pentru 

animale din Cluj-Napoca, 

un adevărat coşmar pentru 

bietele necuvântătoare.

Salvatorul Radu Ţermure a 

devenit însă abuzator, potrivit 

activiştilor pentru drepturile ani-

malelor, după ce nu a mai reu-

şit să aibă grijă de animalele pe 

care le salvase în centrul de eca-

risaj de pe strada Valea Fânaţe-

lor. Acum, mai multe ONG-uri 

se luptă pentru acestea, lansând 

chiar şi o petiţie internaţională, 

semnată deja de peste 174.000 

de persoane din întreaga lume.

„Adăpostul privat al lui Ra-

du Ţermure, al treilea cel mai 

mare adăpost de câini din ţa-

ră, continuă să funcţioneze 

chiar şi după episodul de la 

TV de acum doi ani, când s-a 

arătat o mică parte din con-

diţiile din acel lagăr. Primăria 

şi DSV-ul (n.red. Direcţia Sa-

nitar Veterinară şi pentru Si-

guranţa Alimentelor Cluj) au 

lăsat, după discuţiile cu acti-

viştii, totul la latitudinea în-

ţelegerii dintre domnul Ţer-

mure şi asociaţii. Acesta nu a 

dorit să accepte ajutorul ofe-

rit de asociaţiile internaţiona-

le, şi-a închis telefonul şi adio 

cooperare”, se arată într-un 

mesaj al activiştilor, prin vo-

cea Taniei Moldovan.

Semnături din UE 
şi SUA pentru 
închiderea adăpostului

În prezent, un nou grup se 

ocupă de acest caz. Grupul Ve-

gan din Cluj-Napoca şi alţi ac-

tivişti vor merge până la capăt 

împreună cu o echipă de avo-

caţi pentru a opri ororile din 

acel lagăr, transmit apărătorii 

animalelor. De altfel, petiţia 

internaţională a grupului cu 

peste 174.000 de semnături 

trage clar un semnal de alar-

mă, iar oameni din întreaga 

Uniune Europeană, dar şi din 

alte ţări, printre care şi SUA, 

cer să fi e închis acest adăpost. 

„Ne întreabă cum este posibil 

într-un stat UE aşa ceva? Adă-

post unde câinii morţi stau 

printre cei vii, iar câteva femei 

se ocupă rar şi cu foarte mari 

greutăţi de acei căţei”, averti-

zează activiştii.

1.000 de căţei 
suferă în adăpost

„Printre tonele de mâncare 

şi fecale putrezite, cei 1.000 de 

căţei plâng şi cer cu disperare 

ajutor. În 2012, o hală mai mi-

că de acolo a luat foc şi au mu-

rit 20 de căţei şi aproximativ 

80 de pisici. Situaţia i-a făcut 

pe clujeni să iasă în stradă la 

protest în luna mai 2019. Foar-

te important! Să nu uităm că 

cel mai mare adăpost din lu-

me de căţei, conform Guinness 

Book 2019 se afl ă în România, 

la Smeura, adăpostul Aulim 

cu aproximativ 5.000 de căţei 

fi nanţat exclusiv din Germa-

nia! În condiţii umane, cum 

ar trebui să fi e. Mesajul nos-

tru: activiştii nu se lasă! Lă-

saţi asociaţiile capabile să se 

ocupe de astfel de situaţii şi 

opriţi corupţia care ucide!”, se 

mai arată în mesajul iubitori-

lor de animale.

Peste 1.000 de căţei mănân-

că de maximum două ori pe 

săptămână, nu au apă destu-

lă, trăiesc în propriile fecale, 

nu exista voluntari şi angajaţi 

destui, iar totul a scăpat de 

sub control, se plâng activiş-

tii, iar mesajul lor e clar: „aces-

ta nu este un adăpost obişnu-

it din România, normele de 

decenţă nu sunt atinse deloc!”. 

Deşi, timp de ani de zile, câ-

teva asociaţii internaţionale de 

renume au încercat să ajute, 

planul lor nefi ind dus până la 

capăt din pricina necooperării 

proprietarului adăpostului, 

spun iniţiatorii petiţiei.

„S-a confi rmat de la asocia-

ţiile internaţionale că se pot pre-

lua toţi căţeii fi ind o situaţie de 

urgenţă. Vă rugăm semnaţi pe-

tiţia pentru a atrage semnalul 

de alarmă şi pentru ca Primă-

ria Cluj-Napoca să colaboreze! 

Viaţa căţeilor este în mâinile 

noastre! Aceasta este o acţiune 

paşnică ce are ca scop soluţio-

narea acestei situaţii şi de a ce-

re autorităţilor să colaboreze”, 

se arată în textul petiţiei online.

Contactat pentru a avea o 

reacție la acuzațiile aduse, Ra-

du Ţermure nu a răspuns la te-

lefon pentru a comenta 

declarațiile.

PETIŢIE INTERNATIONALĂ PENTRU ÎNCHIDEREA ADĂPOSTULUI LUI RADU ŢERMURE

Oroare! Sute de animale, chinuite într-un 
lagăr clujean: „Sunt lăsate să moară!”
Până acum doi ani, Radu Ţermure era iubit şi apreciat de clujeni fiindcă a salvat sute de câini şi pisici abandonate

Adăpostul privat al lui Radu Ţermure este al treilea cel mai mare adăpost de câini din ţară. Acesta  continuă 
să funcţioneze chiar şi după episodul de la TV, când s-a arătat o mică parte din condiţiile din acel lagăr

GEORGE MOSOIA | 
Asociația Dog Assis

 „Mi se pare trist că 
ofi cialitățile se ascund 
după deget. Mi se pare 
trist că în 2019 putem 
să ținem câinii în mizeria în 
care trăiesc. Mi se pare că e 
un lagăr de exterminare, 
nicidecum o salvare ce se 
întâmplă acolo. Sunt trist. 
Mi se pare inuman. Cred 
că omul acela a plecat cu 
niște principii sănătoare, a 
dorit să ajute, dar în timp 
acele principii au fost 
erodate. Un câine care nu a 
văzut lumina de trei ani de 
zile nu poți considera că e 
fericit sau că are condiții 
normale de trai (mai 2019)“
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Începând din această toam-

nă, poliţiştii locali din 

Cluj-Napoca vor fi  suprave-

gheaţi pe întreaga durată 

a turei lor cu ajutorul unor 

camere video portabile.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc a dez-

văluit că ofi ţerii Poliţiei Lo-

cale Cluj-Napoca vor avea 

amplasate astfel de camere 

video portabile în timpul ser-

viciului. Astfel, municipali-

tatea a prins deja în Bugetul 

local o sumă în acest sens, 

iar vremurile în care poliţiş-

tii locali şi-au permis să stea 

la cafele în timpul programu-

lui par să apună!

„În vederea creşterii ca-

lităţii serviciilor oferite de 

poliţiştii locali, precum şi 

pentru siguranţa cetăţeni-

lor, poliţiştii locali vor fi 

dotaţi cu camere video tip 

Body Worn. Achizitia a 250 

bucăţi sisteme audio-video 

portabile de tip «Body Worn 

Camera» este în desfăşura-

re pană în 4 septembrie”, 

a anunţat şi viceprimarul 

Dan Tarcea.

Pentru aceste camere, muni-

cipalitatea va plăti 335.000 lei.

„Vor avea camere video şi 

vom înregistra 8 ore ce au fă-

cut, ce au discutat cu cetăţe-

nii. Îi protejează şi pe ei, da-

că sunt agresaţi, dar în pri-

mul rând mă interesează să 

aibă o atitudine bazată pe Le-

ge. Opt ore să fi e în serviciul 

comunităţii, nu să dea tele-

foane personale sau să stea 

la cafele pe terase!”, a preci-

zat Emil Boc.

Edilul a dezvăluit că nu 

este o măsură nouă – „şi în 

America o găsiţi” –, dar va fi  

o premieră la Cluj-Napoca. 

De asemenea, actualul şef al 

Inspectoratului de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Cluj, Mircea Ion 

Rus i-a propus primarului să 

caute soluţii fi nanciare ca pro-

iectul să fi e implementat şi 

la agenţii Poliţiei naţionale. 

Momentan, camerele porta-

bile vor fi  aplicate, din oc-

tombrie sau noiembrie, doar 

agenţilor de la Poliţia Loca-

lă, promite Boc.

„Este un prim pas pozitiv 

spre transparentizare, pentru 

a arăta respectul autorităţilor 

faţă de cetăţean. Nu sunt de 

acord cu afi rmaţii jignitoare 

la adresa lor (n.red. poliţişti-

lor locali), în funcţie de înăl-

ţime şi kilograme. Performan-

ţa se măsoară prin aptitudi-

nea de a aplica legea şi de a 

fi  riguros în aplicarea ei. Al-

ţii care nu înţeleg, e treaba 

lor!”, a punctat primarul.

Poliţiştii locali din Cluj vor fi 
dotaţi cu camere video

Deputatul clujean Adrian 

Dohotaru a vorbit despre 

numeroasele zone verzi ale 

Clujului care sunt încuiate, 

în care clujenii nu au acces.

Adrian Dohotaru, într-o 

postare pe reţelele de sociali-

zare, a descris Clujul ca fi ind 

o „gated community”, adică 

o communicate plină de gar-

duri, în care zonele verzi nu 

sunt accesibile publicului.

„Spre deosebire de Bucu-

reşti, nu avem atâtea comu-

nităţi cu garduri de jur împre-

jur, că mai mult instituţiile 

publice se închistează, vedem 

campusul USAMV, Parcul Spor-

tiv, Grădina Botanică, Palcsoy, 

partea în gestiune publică etc. 

Deşi am fost în mai multe 

campusuri şi grădini din afa-

ră sau chiar din ţară, în mul-

te se intra fără taxă şi erau fo-

losite ca locuri de tranzit al-

ternative la trafi c auto, ase-

menea cimitirelor. Apoi, la 

alergări, am început să observ 

mai bine că avem şi noi ga-

ted communities, dar nu le 

vedem chiar şi cei mai expe-

rimentaţi dintre noi în a pri-

vi oraşul. Am văzut gated 

communities în Mănăştur, lân-

gă pădure, în pseudocartiere-

le Câmpului, Floreşti, Bună 

Ziua, bineînţeles în jurul blo-

cului de lux din Parcul Roze-

lor, dar şi în zona propusă de 

noi ca Parc Est, cel mai mare 

spaţiu public verde al oraşu-

lui, pentru care se face con-

curs de soluţii din această 

toamnă. Sunt garduri ale par-

curilor la râu”, susţine depu-

tatul clujean.

„Gardurile proaste 
dau vecini proşti”

„Gardurile bune dau ve-

cini buni, spune o vorbă, 

gardurile proaste dau vecini 

proşti. Iar noi am devenit o 

societate închistată, a gardu-

rilor la bloc, a gardurilor pes-

te tot. Nu suntem o societa-

te deschisă, în sens liberal, 

nici o societate a bunurilor 

comune în sens social(ist). 

Am alergat şi am sărit gar-

duri. Cum venim dinspre 

mall, în spate, e un ansam-

blu rezidenţial cu garduri şi 

parc privat, gol, pentru că 

nu comunică cu nimeni, iar 

tranzitul dinspre mall şi la-

curi spre baza sportivă şi 

Parcul Est e blocat. Cimiti-

rul militar nu are mai mul-

te porţi să comunice cu ex-

teriorul şi să devină spaţiu 

de tranzit şi reculegere pen-

tru mai multe comunităţi. 

Cartierul militar din apropi-

ere e cu garduri, sper să nu 

blocheze zona cu porţi în-

chise, cum au mai încercat 

dinspre Cartierul Între La-

curi. Baza sportivă e încon-

jurată de garduri, rezidenţii 

din Sopor nu au acces decât 

cu un ocol masiv, în strada 

fără trotuare. Blocurile con-

struite lângă Parcul Tulcea – 

Între Lacuri au toate garduri 

la fi ecare şi nu comunică de-

loc cu spaţiul verde, copilul 

supravegheat de adult trebu-

ie să iasă la stradă. Cele do-

uă lacuri nu sunt legate în-

tre ele de o alee, ceea ce e o 

bătaie de joc pentru un oraş 

de provincie, d-apoi pentru 

un oraş cu pretenţii de capi-

tală europeană sau măcar re-

gional”, a scris deputatul.

Trasee pentru Parcul Est

De asemenea, Dohotaru a 

propus câteva trasee noi pen-

tru Parcul Est, care să lege zo-

na unitar.

„Spaţiul public este batjo-

cura administraţiei, nu doar la 

Cluj, ci peste tot în România, 

oraşul e poluat, neîncăpător, 

fragmentat. Suntem încarce-

raţi în maşină, în bucata asta 

de metal, apoi suntem încar-

ceraţi la birou, încarceraţi în 

proprietăţile noastre private. 

Parcă nu ne bucurăm de aer, 

să respirăm mai larg pe străzi 

pietonale, libere de maşini-

le-sarcofag, să ne bucurăm u-

nii de alţii, să fi m conviviali. 

Căci străzile sunt amenajate 

pentru trafi c auto, nu pentru 

mobilitate sustenabilă. Ca răs-

puns, în urma alergărilor şi 

plimbărilor la pas, propun câ-

teva trasee noi, care trebuie să 

apară în concursul de proiec-

te pentru Parcul Est, pentru a 

lega zona unitar. Nu e doar în 

interes public, ci şi în intere-

sul privaţilor, de a avea cori-

doare pietonale şi cicliste prin 

«curtea lor» pentru a se depla-

sa mai sustenabil”, a explicat 

Adrian Dohotaru.

Deputat clujean: „Oraşul are zone 
verzi încuiate pentru oameni”
Deputatul clujean Adrian Dohotaru susţine că „saţiul public este batjocura 
administraţiei, nu doar la Cluj, ci peste tot în România”

Parc Est, cel mai mare spaţiu public verde al oraşului

Petiţie pentru 
o linie directă 
Gheorgheni – Zorilor

Un clujean a deschis o pe-
tiţie online pentru înfiinţa-
rea unei linii de transport 
în comun care să facă legă-
tură între cartierele 
Gheorgheni și Zorilor. Mii 
de clujeni sunt obligaţi zi 
de zi să schimbe cel puţin 
două autobuze pentru a 
ajunge din cartierul 
Gheorgheni în cartierul 
Zorilor, deoarece nu există 
o linie directă între cele 
două mari cartiere clujene. 
Pe internet a apărut în 
acest sens o petiţie prin ca-
re clujenii încearcă să co-
vingă autorităţile să gă-
sească o soluţie pentru o 
astfel de linie. Iniţiatorul 
petiţiei vrea ca linia să ple-
ce de la staţia Unirii 
(Gheorgheni) și să ajungă 
până la Gheorghe Dima 
(Zorilor). În acest sens au 
fost lipite mai multe afișe 
și pe străzile din oraș. 
Petiţia a strâns peste 350 
de semături.

Pe scurt
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Vodafone şi UPC, împreună pentru 
o Românie mai bine conectată
Ştim cu toţii cât de 

important a devenit pen-

tru noi să fi m mereu 

conectaţi. Mai ales când 

vine vorba de români 

care, aşa cum s-a demon-

strat în nenumărate rân-

duri, sunt mari iubitori 

şi „early adopters” de 

tehnologie. Ne-am şi 

obişnuit cu servicii de 

înaltă calitate, la preţuri 

accesibile pentru majori-

tatea dintre noi. Suntem 

printre ţările fruntaşe în 

lume în ceea ce priveşte 

vitezele de internet, iar, 

în Europa, avem printre 

cele mai mici preţuri 

pentru serviciile de tele-

comunicaţii mobile, în 

condiţiile în care reţelele 

sunt foarte performante.

Luna august a adus cu 

sine noi începuturi pe pia-

ţa locală de telecomunica-

ţii şi veşti bune pentru toţi 

utilizatorii români de ser-

vicii de telefonie, internet 

şi televiziune – deci, pen-

tru aproape toată popula-

ţia ţării. Vodafone şi UPC 

au început ofi cial procesul 

de integrare, adică, în cu-

rând, în loc de a avea doi 

operatori concentraţi să ofe-

re servicii excelente fi eca-

re pe segmentul său, mai 

exact, comunicaţii mobile, 

respectiv fi xe, va exista un 

singur operator – Vodafone, 

care îşi va face şi mai tare 

simţită prezenţa în indus-

tria locală, devenind un ju-

cător mai puternic, dar, mai 

ales, convergent.

Pentru cei care au uitat 

sau cărora le-a scăpat aceas-

tă informaţie, Vodafone Ro-

mânia îşi anunţa prin mai 

2018 intenţia de a achiziţi-

ona operaţiunile UPC şi, ia-

tă, în iulie 2019, prin apro-

barea primită de către gru-

pul Vodafone din partea Co-

misiei Europene de a prelua 

operaţiunile Liberty Global 

(compania-mamă a lui UPC) 

în România, Germania, Un-

garia şi Cehia, această tran-

zacţie a avut, în fi nal, loc.

Ce înseamnă pentru ro-

mâni integrarea companiei 

UPC la Vodafone? Vodafone 

şi UPC sunt două companii 

foarte complementare, deci 

e de aşteptat ca, împreună, 

să fi e mult mai bune decât 

sunt acum, individual. În 

plus, această integrare va 

creşte nivelul investiţiilor în 

calitatea reţelei, va face din 

Vodafone un operator con-

vergent, care va oferi o ga-

mă completă de servicii de 

comunicaţii şi va creşte com-

petiţia locală. Toate acestea 

reprezintă, în fi nal, avanta-

je pentru consumatori. 

Altfel spus, conform lui Mu-

rielle Lorilloux, actualul CEO 

Vodafone şi UPC România, 

„Această achiziţie transfor-

matoare creează un parte-

ner important pentru servi-

cii de telecomunicaţii con-

vergente şi aduce, totodată, 

mai multă valoare clienţilor 

noştri, facilitând un parcurs 

ascendent pentru economia 

digitală a României. De a-

semenea, acest lucru gene-

rează o oportunitate de a 

deveni un competitor şi mai 

puternic pe piaţa locală de 

telecomunicaţii. Angajaţii 

UPC şi Vodafone au o isto-

rie de premiere de neegalat 

în ţara noastră şi chiar în 

Europa. Sunt încrezătoare 

că experienţa şi profesiona-

lismul celor două echipe vor 

conduce la noi premiere şi 

inovaţie în ceea ce priveşte 

produsele de care vor bene-

fi cia utilizatorii români”.

Ne putem aştepta, aşadar, 

şi la mai multe inovaţii din 

partea Vodafone, dar şi la 

noi premiere.

Viitorul în industria de te-

lecomunicaţii din România 

sună bine. Rămâne să vedem 

ce va urma.

Murielle Lorilloux, CEO Vodafone şi UPC România
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Străzile Regele Ferdinand, 

Tipografi ei, Sextil Puşcariu 

şi Emile Zola vor fi  reame-

najate, în sensul eliminării 

trafi cului auto şi transfor-

mării acestora în zone pre-

ponderent pietonale.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă începerea 

lucrărilor de modernizare pe 

strada Regele Ferdinand, în ca-

drul unui proiect derulat din 

fonduri europene “Moderniza-

rea străzilor R. Ferdinand, E. 

Zola, S. Puscariu, Tipografi ei 

(tronson 1, respectiv 3) şi a 

scuarului C.E.C. din Munici-

piul Cluj-Napoca”. Proiectul se 

ridică la 3,2 milioane de euro.

Pe scurt, cele mai impor-

tante schimbări vizează: ban-

da de circulaţie care există în 

prezent pe Regele Ferdinand 

dinspre Gară spre Piaţa Uni-

rii devine bandă dedicată 

transportului în comun, lăr-

girea trotuarelor şi desfi inţa-

rea parcărilor de pe străzile 

Sextil Puşcariu şi Emile Zola, 

dar şi de pe Tipografi ei. Şi zo-

na din faţa magazinului Cen-

tral va fi  reamenajată.

Restricţii şi modifi cări 
de circulaţie:

Începând de luni, 26 au-

gust, circulaţia auto va fi  com-

plet închisă pe strada Regele 

Ferdinand, sensul nord-sud 

(dinspre strada Horea / Piaţa 

Mihai Viteazu, latura nordică 

/ strada G. Bariţiu înspre Pia-

ţa Unirii), iar pe sensul înspre 

Gară, circulaţia se va desfă-

şura doar pe prima bandă.

Transportul în comun pe 

direcţia spre centru va folosi 

ca şi ruta alternativă străzile 

I.P. Voiteşti şi F.J. Curie (linii-

le 9, 19, 22, 29, 42, 52). Linia 

de troleibuz nr. 1 va circula pe 

ambele sensuri ale străzii Pa-

ris – B-dul 21 Decembrie 1989. 

Staţia din Piaţa Mihai Viteazu, 

zona pod Traian, spre centru 

va fi  suspendată temporar şi 

va fi  înlocuită de staţia de pe 

strada I.P. Voiteşti.

Pe strada F.J. Curie se vor 

desfi inţa provizoriu parcările 

de pe partea stânga pe sensul 

de mers pentru a permite cir-

culaţia mijloacelor de trans-

port în comun. Măsurile vor 

fi  implementate până la fi na-

lizarea tuturor lucrărilor de 

asfaltare a carosabilului de pe 

strada Regele Ferdinand.

Pe toată perioada de execu-

ţie a lucrărilor, vor fi  închise 

circulaţiei auto şi străzile E. Zo-

la şi S. Puşcariu, asigurându-se 

doar culoare pentru pietoni.

Lucrările sunt executate de 

către SC Diferit SRL, durata 

de execuţie fi ind de 11 luni.

Cum va arăta zona

Pe Regele Ferdinand ar ur-

ma să se implementeze o ban-

dă dedicată transportului în 

comun, lărgirea trotuarelor, a-

pariţia pistelor de biciclete, 

dar şi modernizarea ilumina-

tului public.

„Prin închiderea laturii de 

vest a Pieţei Unirii, transpor-

tul cu autoturisme pe banda 

dinspre gară spre Piaţa Unirii 

devine inutilă, aşa că s-a de-

cis ca banda de acum să fi e 

doar pentru autobuze. Prin 

reorganizarea trafi cului se câş-

tigă pista pentru biciclete pe 

ambele părţi şi bandă dedica-

tă pentru autobuze. Va fi  re-

gândită zona din faţa maga-

zinului Central, unde va fi  o 

mică piaţetă. Gândim un ali-

niament de arbori, continu-

ăm ceea ce deja există pe Ho-

rea şi această stadă poate be-

nefi cia de arbori”, spune ar-

hitectul Vlad Rusu.

Pe strada Emile Zola, toa-

te parcările ar uma să fi e des-

fi inţate. Pe strada Sextil Puş-

cariu accesul va fi  doar pen-

tru riverani, încât zona să ofe-

re „confort pietonilor”.

ÎNCEP LUCRĂRILE DE MODERNIZARE A STRĂZII REGELE FERDINAND

Circulaţia auto, închisă complet
Primăria Cluj-Napoca vrea să schimbe aproape în integralitate aspectul 
străzilor Regele Ferdinand, Tipografiei, Sextil Puşcariu şi Emile Zola

Pe Regele Ferdinand ar urma să se implementeze o bandă dedicată 
transportului în comun, lărgirea trotuarelor, apariţia pistelor de biciclete, 
dar şi modernizarea iluminatului public

Odată cu începerea lucrări-
lor de reabilitare a străzii 
Regele Ferdinand, circulația 
auto va fi  închisă, motiv 
pentru care și autobuzele 
care circulă prin zonă și vor 
schimba traseul.

Compania de Transport 
Public anunţă că în ceea ce 
privește circulaţia mijloa-
celor de transport în co-
mun, se vor face următoa-
rele modifi cări:

Troleibuze 
din 24.08.2019:
Linia 1 – Din P-ta 1 Mai, 
traseul deviat pe str. Paris, 
B-dul 21 Dec. 1989, P-ta 
Unirii, Str. 
Memorandumului, Str. 
Bucium;

Autobuze 
din 26.08.2019:
Liniile 9, 29 si 52 – traseul 
deviat din str. Traian, pe str. 
I.P. Voitesti, str. F. J. Curie, 
B-dul 21 Dec. 1989, P-ta 
Unirii, Str. Memorandumului, 
Str. Bucium;

Liniile 19 si 42 (capat linie 
P-ta M. Viteazul Sud) – din 
P-ta M. Viteazul, pe str.F.J. 
Curie, B-dul 21 Dec. 1989, 
Str. Memorandumului, str. 
Campului;

Linia 22 (microbuz) – tra-
seul deviat din str. Traian, 
pe str. I.P. Voitesti, str. F. J. 
Curie, B-dul 21 Dec. 1989, 
Str. Memorandumului, Str. 
I. Moldovan.

„Staţiile pentru aceste linii 
vor fi  comune cu staţiile 
celorlalte linii ale CTP 
Cluj-Napoca de pe traseu 
(staţiile I.P. Voitești și 
Sora). Se înfi inţează pe 
strada Paris pentru linia 1, 
o staţie în apropiere de 
strada Ploiești. Se desfi in-
ţează pe parcursul lucrări-
lor straţia Pod Traian. 
Suplimentar staţia Anton 
Pann pentru linia 1. Vă 
mulţumim pentru înţele-
gere”, au transmis repre-
zentanţii CTP Cluj.

Lucrările de pe strada 
Regele Ferdinand 
modifică traseele 
autobuzelor
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Rusia a lansat de pe sum-

barine nucleare rachete 

care pot să ajungă până în 

Statele Unite. Armele sunt 

fabricate pentru a zbura 

peste 8.000 de kilometri în 

căutarea ţintei. Exerciţiul 

a fost ordonat de Vladimir 

Putin, ca răspuns la un 

test similar, făcut zilele 

trecute de americani.

Rusia a testat sâmbătă ra-

chetele balistice Sineva şi Bu-

lava, lansate de pe două sub-

marine din regiunea polară a 

Oceanului Arctic şi din Marea 

Barents, a anunţat Ministerul 

rus al Apărării.

Racheta intercontinenta-

lă Sineva, cu combustibil li-

chid, a fost lansată de pe 

submarinul Tula, în timp ce 

Bulava, cea mai nouă rache-

tă rusă cu combustibil so-

lid, de pe submarinul Iuri 

Dolgorukîi.

„În timpul testelor, au fost 

confi rmate caracteristicile teh-

nice specifi ce ale rachetelor 

balistice submarine şi efi cien-

ţa tuturor sistemelor de rache-

te navale”, a precizat Minis-

terul Apărării din Rusia.

În urmă cu trei ani, o ra-

chetă intecontinentală Bula-

va, lansată de un submarin 

nuclear rusesc, a explodat în 

aer, testarea eşuând.

Testele de sâmbătă cu ce-

le două rachete ruseşti lansa-

te de pe submarine nucleare 

intervin în condiţiile în care 

Moscova susţine că Statele U-

nite au testat arme ce pot fi  

aduse şi în baza militară de 

la Deveselu. Kremlinul ame-

ninţase că va răspunde cu 

aceaşi monedă la orice antre-

nament făcut de rivalii de la 

Washington.

Referindu-se la racheta pe 

care Pentagonul a testat-o în 

contextul retragerii Statelor 

Unite din Tratatul Forţelor 

Nucleare Intermediare (INF), 

Vladimir Putin a declarat: 

„Astfel de rachete pot fi  lan-

sate cu sistemele instalate 

deja în România şi Polonia. 

Tot ce trebuie să faci este să 

schimbi sistemul software. 

Şi nu cred că partenerii ame-

ricani vor informa nici mă-

car Uniunea Europeană des-

pre acest lucru. Sunt noi ame-

ninţări la care noi trebuie să 

reacţionăm”.

Departamentul american 

al Apărării a anunţat luni 

efectuarea unui test cu o ra-

chetă ofensivă asemănătoa-

re cu cele utilizate în siste-

mul antibalistic din România, 

în contextul retragerii SUA 

din Tratatul Forţelor Nuclea-

re Intermediare (INF). Testul 

a fost efectuat duminică (luni 

dimineaţă, ora României) în 

zona Insulei San Nicolas (Ca-

lifornia), situată în Oceanul 

Pacifi c. Racheta a atins ţinta 

stabilită, afl ată la distanţa de 

peste 500 de kilometri, a anun-

ţat Pentagonul.

Testul nu ar fi  putut fi  efec-

tuat dacă Tratatul Forţelor 

Nucleare Intermediare (INF) 

ar fi  fost în vigoare, dar pre-

şedintele Donald Trump a de-

cis retragerea Statelor Unite 

din acordul care interzicea 

sistemele balistice terestre cu 

raze cuprinse între 500 şi 

5.500 de kilometri. Ca reac-

ţie la decizia SUA, Rusia a 

hotărât, la rândul său, retra-

gerea din Tratatul INF.

Un purtător de cuvânt al 

Pentagonului a declarat pen-

tru agenţia Reuters că ra-

cheta testată a utilizat un 

sistem de lansare de tip 

MK41, explicând însă că nu 

este vorba de aceeaşi versi-

une cu cea instalată la ba-

za antirachetă din România 

sau care urmează să fie mon-

tată în Polonia.

Rusia a testat două rachete 
lansate de pe submarine nucleare

Poliţiştii au folosit gaze 

lacrimogene şi tunuri cu 

apă la Bayonne, la 8 kilo-

metri de locul summitului. 

Protestatarii mascaţi au 

aruncat cu pietre în poliţişti 

şi le-au trimis înapoi canis-

trele cu gaze lacrimogene.

Înainte, aproximativ 

10.000 de demonstranţi au 

protestat paşnic la graniţa 

franco-spaniolă. În opinia 

lor, liderii au promis multe, 

dar nu au făcut nimic pen-

tru a ameliora criza climati-

că şi inegalitatea socială.

Un grup de manifestanţi, 

înveliţi în folii de protecţie, au 

adus la miting bărci gonfl abi-

le pentru a cere acţiune în lup-

ta cu încălzirea globală.

Summitul Grupului ţărilor 

puternic industrializate se des-

făşoară în perioada 24-26 au-

gust în staţiunea Biarritz, si-

tuată în sud-vestul Franţei. U-

niunea Europeană va fi  repre-

zentată de Donald Tusk, pre-

şedintele în funcţie al Consi-

liului European, la reuniunea 

cu liderii ţărilor din G7 – Ca-

nada, Franţa, Germania, Ita-

lia, Japonia, Marea Britanie şi 

Statele Unite.

Preşedinţia actuală a G7, 

deţinută de Franţa, se axea-

ză pe combaterea inegalită-

ţilor, astfel că la summit sunt 

invitaţi şi lideri ai Uniunii 

Africane, reprezentanţi ai 

Fondului Monetar Internaţi-

onal, ai Organizaţiei pentru 

Cooperare Economică şi Dez-

voltare, ai Naţiunilor Unite 

şi Băncii Mondiale.

Trump îl ameninţă 
pe Macron, la el acasă

Preşedintele Statelor U-

nite tulbură apele în toată 

lumea. A provocat scăde-

rea burselor din toată lu-

mea după ce le-a ordonat 

companiilor americane să 

se retragă din China, în ur-

ma războiului comercial pe 

care tot el l-a început. A 

impus taxe pe importuri chi-

nezeşti, iar Beijingul i-a răs-

puns cu aceeaşi monedă. 

Acum, Trump ameninţă 

Franţa, care şi-a anunţat in-

tenţia să taxeze cu 3% afa-

cerile companiilor america-

ne de tehnologie care acti-

vează în Hexagon.

Donald Trump, preşedin-

tele SUA: „Nu sunt un mare 

fan al companiilor tech, dar 

nu vreau companii străine şi 

ţări străine să facă lucruri ca-

re au de-a face cu taxarea in-

corectă a companiilor noas-

tre. Sunt companii america-

ne măreţe. Sincer să fi u, nu 

vreau ca Franţa să ne taxeze 

companiile, e foarte nedrept. 

Dacă fac asta, le taxăm şi noi 

vinul sau altceva. O să le pu-

nem nişte taxe pe vin cum 

nu au mai văzut vreodată”.

Grav este că tirul taxelor 

pornit de Donald Trump poa-

te lovi întreaga planetă.

Liderii G7, întâmpinaţi cu proteste
Francezii s-au mobilizat pentru proteste în localităţile din zona în care se desfăşoară summitul 

Mii de activişti antiglobalizare și protestatari au fl uturat pancarte care solicitau acţiuni climatice, drepturile homosexualilor şi un model economic mai echitabil

Președintele Consiliului European, Donald 
Tusk, a respins sâmbătă sugestia președin-
telui american Donald Trump ca Rusia să 
fi e reinvitată la reuniunile G7, susţinând că 
în prezent există și mai multe motive pen-
tru a ţine Moscova în afara acestei struc-
turi, transmite Reuters.

Liderul de la Casa Albă afi rmase că ar fi  
„adecvat” ca Rusia să reintre în ceea ce s-a 
numit G8 (G7 plus Rusia), format din care 
Moscova a fost exclusă în anul 2014, după 
ce a anexat peninsula ucraineană Crimeea 
și, ulterior, i-a susţinut pe rebelii separa-
tiști din estul Ucrainei.

„În urmă cu un an, în Canada, președintele 
Trump a sugerat reinvitarea Rusiei la G7, de-
clarând deschis că anexarea Crimeei de Rusia 
a fost parţial justifi cată și că noi ar trebui să 
acceptăm această realitate”, a spus Tusk.

„În niciun caz nu putem fi  de acord cu a-
ceastă logică”, a subliniat președintele 

Consiliului European. La începutul acestei 
săptămâni, Germania, Franţa și Marea 
Britanie au respins și ele ideea reinvitării 
Rusiei la summiturile G7.

Uniunea Europeană și SUA au impus 
sancţiuni Rusiei pentru rolul său în con-
flictul din estul Ucrainei, soldat cu 
13.000 de morţi până în prezent, con-
form datelor ONU.

Donald Tusk a menţionat că motivele 
pentru care Moscova a fost exclusă de 
la reuniunile G7 sunt încă valabile și că, 
mai mult, există noi motive, precum 
„provocarea rusă privind Marea Azov”, 
referire evidentă la cazul marinarilor 
ucraineni arestaţi în noiembrie 2018 în 
strâmtoarea Kerci.

El a adăugat că la summitul de la Biarritz 
va încerca să îi convingă pe liderii G7 ca la 
următoarea reuniune să fi e invitat și pre-
ședintele Ucrainei.

De ce nu a fost invitată Rusia la reuniunile G7
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APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă formată din 2 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

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 Mărișel 12200 
mp.intravilan,zona de case. 
Carte funciară,curent 
electric,apa.front 90 m la dru-
mul principal. Pret 4 euro 
mp.Telefon:0752371454

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului 
Măcicașu, com. Chinteni, cu 
toate utilitatile. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preț 400 
euro. Pentru informații și detalii 
sunați la 0758-051260.(6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

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

SERVICII

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Agent de asigurări, închei, 
efectuez orice fel de asigu-
rări. Asigurările se pot plăti 
online sau numerar, iar 
polițele pot fi trimise electro-
nic sau înmânate personal. 
Cer și ofer seriozitate. Tel. 
0749-915233. (4.5)

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50

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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Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

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

DIVERSE

¤ Vând toaletă inteligenta care 
îmbină funcțiile de wc și bideu în 
același obiect sanitar.  Informații 
la telefon 0724808088(5.5)

¤ Vând găini oătoare sub un an, 
rasa LOHMANN, preţ 15 lei re-
spectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând putină din lemn pentru 
brânză, de 25 l, preț 180 RON. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informații și 
relații suplimentare la tel. 0722-
515094. (5.7)

¤ Vând țigle la prețul de 50 
bani/buc. Pentru informații su-
plimentare sunați la telefon 
0264-424005 sau 0745-
300323. (5.7)

¤ Vând materiale pentru croșetat, 
varietate mare. Informații la tel. 
0735-146040. (5.7)

¤ Vând uși, geamuri din lemn, de 
la o casă în demolare. Tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând scaun de masaj portabil, 
cu husă nouă. Preț negociabil. 

Informații și detalii suplimentare 
la tel. 0745-782061 sau 0758-
335235. (5.7)

MOBILIER

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

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând canapea de două per-
soane și 2 două fotolii. Relaţii 
suplimentare la tel. 0741-
028813. (5.7)

¤ Vând pătuț din lemn cu două 
sertare pentru copii. Informații 
suplimentare la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), pan-
sonate și etichetate, an 1917, 
model cu dungi, stare foarte 
bună. Informații și la tel. 0743-
853630. (5.7)

¤ Vând de la o terasă, ușă me-
talică cu geam din sticlă. 
Informații suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 0745-
300323. (4.7)

¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, 
puțin folosit, preț negociabil. 
Informații suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

DONAȚII

¤ Donez recamier. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc domn din 
anii 1967, 1974, 1977, pentru 
relație serioasă. Eu, sunt romanti-
că, fără obligații, blonă, cu aspect 
fi zic plăcut. Aștept răspuns la tel. 
0743-492064. (5.11)

PIERDERI

¤ COFFEE PACK S.R.L.,  
J12/3725/2017, C.U.I. 
37760439, declar pierdut certifi -
catul constatator de la punctul de 
lucru. Se declara nul.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

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

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

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

1. Imobilului constând în două parcele de teren, situate 
în loc. Baciu, strada Triajului, nr. 1-3, jud. Cluj, respectiv 
parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 51363 Baciu, 
nr. cad. 6098/2 cu o suprafaţă de 6.158 mp și parcelă teren 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50999 Baciu, nr. cad. 6098/1 
cu o suprafaţă de 7.835 mp

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

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

– preţ de pornire 153.836 lei + TVA
3. Imobilului constând în barăci şi teren în suprafaţă de 

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

– preţ de pornire 433.538 lei + TVA
Licitaţia va avea loc în data de 11.09.2019, ora 14.00 la 

sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 18.09.2019, ora 14:00.

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

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.

 Asociat coordonator
 Av. Mihai Popa

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

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

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolven-
cy S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatori-
lor, nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin 
asociat coordonator Mihai Popa,

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

mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 868.117,88 
lei + TVA;
 bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 

1.163.931 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 11.09.2019, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din pre-
ţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea lici-
taţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 18.09.2019, ora 14:00.

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

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesa-
te listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul socie-
tăţii ce fac obiectul valorifi cării.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator
Av. Mihai Popa
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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

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. ECOTIC TRANSILVANIA S.R.L. 
angajează:

•GESTIONAR (se cer: competenţe în coordonarea logistică 
a unui punct de lucru, competente în activităţi de gestiune 
și management al deșeurilor, studii superioare; (studii 
superioare de mediu/tehnice/economice constituie avantaj)

•MANIPULANT (alături de Șofer, respectiv Gestionar, 
Manipulantul este responsabil cu activităţile de 
încărcare-descărcare-depozitare, în teren și la punctul de 
lucru)

•ŞOFER categ B (Șoferul este responsabil de buna 
funcţionare și întreţinere a autoutilitarei puse la dispoziţie, 
iar alături de Manipulant, este responsabil de coordonarea 
și preluarea efectivă a DEEE și de întocmirea fl uxului 
documentar pentru acestea în teren, Șoferul participa (atunci 
când este cazul) alături de manipulant la preluarea și 
manipularea DEEE).

Se oferă: salariu motivant, tichete de masă, mediu de 
lucru nou și plăcut.

Domeniul de activitate al societăţii: Colectare deșeuri 
de echipamente electrice și electronice

Punct de lucru: Florești, jud. Cluj
C.V.-urile se vor trimite la adresa: transilvania@ecotic.ro

RADP 
Cluj-Napoca 

anunţă că în perioada 
26 august – 8 septembrie 2019 

Bazinul Olimpic Grigorescu 

va fi  închis pentru renovare. 

Precizăm că abonaţii vor benefi cia de o prelungire 

a abonamentului cu perioada de timp pentrtu care 

bazinul este închis. 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

ANUNŢ

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!
Ca urmare a inceperii lucrarilor de reabilitare la str. Regele 

Ferdinand (latura vestica) si a inchiderii circulatiei auto 
generale pe sensul dinspre str. Baritiu spre P-ta Unirii, CTP 
Cluj-Napoca SA anunta urmatoarele modifi cari de trasee:
 Troleibuze din 24.08.2019:
 Linia 1 – Din P-ta 1 Mai, traseul deviat pe str. Paris, B-dul 

21 Dec. 1989, P-ta Unirii, Str. Memorandumului, Str. Bucium;
 Autobuze din 26.08.2019:
Liniile 9, 29 si 52 – traseul deviat din str. Traian, pe str. 

I.P. Voitesti, str. F. J. Curie, B-dul 21 Dec. 1989, P-ta Unirii, 
Str. Memorandumului, Str. Bucium;

Liniile 19 si 42 (capat linie P-ta M. Viteazul Sud) – din 
P-ta M. Viteazul, pe str.F.J. Curie, B-dul 21 Dec. 1989, Str. 
Memorandumului, str. Campului;

Linia 22 (microbuz) – traseul deviat din str. Traian, pe str. 
I.P. Voitesti, str. F. J. Curie, B-dul 21 Dec. 1989, Str. 
Memorandumului, Str. I. Moldovan.

Statiile pentru aceste linii vor fi  comune cu statiile celorlalte 
linii ale CTP Cluj-Napoca de pe traseu (statiile I.P. Voitesti 
si Sora). Se infi inteaza pe str. Paris pentru linia 1, o statie 
in apropierea str. Ploiesti. Se desfi inteaza pe parcursul 
lucrarilor statia Pod Traian. Suplimentar statia Anton Pann 
pentru linia 1.

Va multumim pentru intelegere.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 aprobată prin Legea 
265/2006 cu modifi cările și completările ulterioare și Ord. 

1798/2007, S.C. EUROPEAN FABRICATIONS S.R.L., 
anunţa începerea demersurilor în vederea obţinerii 
Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul: „Hala de producţie 
confecţii metalice“ situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. 
Orăștie nr. 10, Depozitul Nr. 3, jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor 99 la biroul „Relaţii cu 
publicul”, după următorul program: luni între orele 9:00 
– 16:00, marţi - joi între orele 9:00 – 14:00, vineri între 
orele 9:00 – 12:00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

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

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

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

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

în calitate de administrator judiciar al Sawa SA (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 
79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea 
civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
activelor constând în:

 Echipamente tehnologice, mijloace de transport, 
utilaje construcţii, obiecte de inventar – preţ total de 
strigare 1.200.568,00 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 27.08.2019, ora 14:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 03.09.2019, ora 14:00; 
10.09.2019, ora 14:00, respectiv în data de 17.09.2019, 
ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro

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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

In conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare, si Ord.1798/2007, SC SERVICE 
GRUP MMA SRL anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de 
tinichigerie si vopsitorie auto in satul Feleacu, nr.516, 
Comuna Feleacu, Jud.Cluj. 

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor nr.99, in zilele de luni, marti, 
miercuri, joi: 9-14, vineri :9-12.
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Denisa Mailat, 
medalie de bronz 
în finala la măciuci

Sportiva Denisa Mailat a obţi-
nut, duminică, medalia de 
bronz în fi nală la măciuci, iar la 
panglică s-a clasat pe locul 5, la 
etapa de Cupă Mondială World 
Challenge Cup, de la BT Arena 
din Cluj-Napoca.
Denisa Mailat a fost notată cu 
21.600 puncte, cu care a obţi-
nut medalia de bronz, iar în fi -
nala de la panglică, cu nota 
19.450, s-a clasat pe locul 5.
Ultima medalie obţinută de 
România la acest nivel în probă 
individuală a fost acum aproa-
pe 30 de ani, când protagonis-
ta a fost Irina Deleanu, în pre-
zent președinte al FR 
Gimnastică Ritmică.
Anterior, la World Challenge 
Cup, Denisa Mailat a ocupat lo-
cul 7 la individual-compus, fi -
nală câștigată de sportiva din 
Israel Linoy Ashram, care a fost 
urmată pe podium de rusoaica 
Ekaterina Selezneva și de Nicol 
Zelikman, tot din Israel.

CS Dinamo a câştigat 
SuperCupa României 
la handbal masculin

CS Dinamo București a cucerit 
SuperCupa României la hand-
bal masculin, duminică, după 
ce a învins-o pe SCM 
Politehnica Timișoara cu scorul 
de 26-24 (13-10), în Sala 
Sporturilor ''Dumitru 
Popescu-Colibași'' din Brașov.
Campioana a controlat jocul de 
la un capăt la altul și și-a trecut 
în palmares a treia SuperCupă, 
după cele din 2016 și 2018.
Pentru Dinamo au marcat 
Kamel Alouini 7 goluri, Ante 
Kuduz 6, Răzvan Gavriloaia 4, 
Amine Bannour 3, Nicușor 
Negru 3, Alireza Mousavi 1, 
Dan Savenco 1, Saeid 
Heidarirad (portar) 1.
Golurile deţinătoarei Cupei 
României, Poli Timișoara, au 
fost reușite de Filip Marjanovic 
9, Milos Dragas 7, Cristian 
Fenici 2, Robert Năstăsie 2, 
Marius Sadoveac 2, Antonio 
Pribanic 2.

Pe scurt

Universitatea Cluj 

a pierdut cu 2-0 partida 

cu SCM Buzău din etapa 

a 4-a din Liga a 2-a, iar 

postul lui Cristi Dulca 

începe să fi e ameninţat.

SCM Buzău a început ex-

celent jocul disputat la Tg. 

Mureş, casa celor de la U-

niversitatea Cluj în acest de-

but de sezon, şi a avut pri-

mele ocazii de gol prin Va-

lentin Munteanu şi Valentin 

Alexandru, ambii fiind opriţi 

de intervenţiile lui Mendes.

Universitatea Cluj a avut 

prima mare ocazie de gol abia 

în minutul 26 prin Rafa Mi-

randa, dar şutul fotbalistului 

portughez a fost respins de 

apărătorii celor de la SCM 

Buzău. Universitatea a mai 

avut o ocazie importantă de 

gol prin Cristi Gavra.

SCM Buzău avea să dea 

lovitura în minutul 39 al jo-

cului, atunci când Muntea-

nu l-a depăşit clar pe Berci, 

iar fundaşul clujean l-a fa-

ultat în interiorul suprafeţei 

de pedeapsă. Arbitrul par-

tidei a dictat lovitură de la 

11 metri, iar Alexandru a 

deschis scorul de la punc-

tul cu var.

Universitatea Cluj a înce-

put excelent repriza secun-

dă, iar Rafa şi Goga au avut 

două ocazii importante în 

primele 15 minute ale repri-

zei secunde, dar fără să mo-

difice tabela. Trupa pregă-

tiă de Ilie Stan a dat o no-

uă replică solidă în minutul 

69, la o fază în care Huiban 

l-a driblat pe portarul clu-

jean, dar cu toate astea a 

trimis pe lângă, deşi poarta 

era goală.

Defensiva clujenilor şi-a 

arătat din nou limitele în 

minutul 78 al jocului la o 

fază în care Huiban l-a dri-

blat pe Ignacio, iar funda-

şul francez l-a faultat în in-

teriorul careului. Huiban a 

executat lovitua de la 11 me-

tri şi a stabilit scorul final, 

2-0, pentru SCM Buzău.

Universitatea Cluj ocupă în 

acest moment locul 17 în cla-

sament cu doar 3 puncte acu-

mulate în primele 4 etape, în 

timp ce SCM Buzău este pe 

primul loc la egaliate de punc-

te cu Turris Turnu Măgurele, 

ambele cu câte 12 puncte.

U Cluj a dezamăgit din nou! Era Dulca, la un pas de final

♦ ”U“ Cluj: Jose Costa – R. Takacs, Inacio, Art. Crăciun, Berci 
– Dican, Ceitil (cpt.)(Goga 58'), Mendes – Al. Pop, Gavra 
(Nic. Pîrvulescu 67'), R. Miranda
Rezerve neutilizate: Dur-Bozoancă – Kay, Telecean, 
Gurghele, G. Florescu
Antrenor: Cristian Dulca
♦ SCM Gloria: Balauru – Gîţ, M. Ioniţă, Ghinga, Perju – Balgiu, 
Vîlsan – Tucaliuc (M. Constantinescu 84'), Val. Munteanu 
(Luptak 62'), Val. Alexandru (cpt.)(Pîrcălabu 71') – Huiban
Rezerve neutilizate: R. Stoian – Konate, Andr. Enerscu, Rob. 
Mihalache
Antrenor: Ilie Stan

Caseta tehnică

Dan Petrescu a ales să 

folosească o formulă mixtă 

compusă din jucători 

care au evoluat în Liga 

Campionilor şi Liga 1 în 

actualul sezon, iar superi-

oritatea campionilor s-a 

văzut din primele minute. 

Deac, Arlauskis, Burcă şi 

Camora au jucat din pri-

mul minut al jocului cu 

FC Botoşani, deşi miercuri 

au fost pe teren şi în due-

lul cu Slavia Praga.

FC Botoşani a fost echipa 

care a început mai bine par-

tida şi a avut prima ocazie im-

portantă de gol prin Cătălin 

Golofca, dar şutul mijlocaşu-

lui a fost apărat de Arlauskis. 

CFR a dat prima replică im-

portantă în minutul 19 prin 

Michael Pereira, fotbalist ca-

re a reuşit să marcheze cu un 

şut excelent din afara careu-

lui de 16 metri. Francezul 

transferat în această vară în 

Gruia a spart astfel gheaţa şi 

a înscris primul gol în tricoul 

lui CFR Cluj.

Trupa clujeană a dominat 

jocul şi după deschiderea sco-

rului, iar Ciprian Deac avea 

să se remarce în minutul 25 

al partidei. Mijlocaşul român 

a înscris cu un şut excelent 

dintr-o lovitură liberă eronat 

acordată de centralul Bîrsan. 

Scorul pauzei avea să fi e sta-

bilit de Adrian Păun, cel mai 

în formă jucător al lui Dan Pe-

trescu în Liga 1. Păun a pro-

fi tat de o minge bâlbâită de 

apărarea celor de la FC Boto-

şani şi a înscris din apropie-

rea porţii la o fază suspectă 

de fault la portar.

Situaţia celor de la FC Bo-

toşani s-a complicat şi mai 

mult în minutul 73, atunci 

când Hervin Ongenda l-a fa-

ultat în careu pe acelaşi Pă-

un şi Marcel Bîrsan a indi-

cat punctul de la 11 metri. 

Deac nu a repetat scenariul 

pus la cale de Omrani în me-

ciul cu Slavia şi a dus sco-

rul la 4-0 cu un şut plasat.

Ultimul gol al jocului a fost 

marcat de tânărul Alexandru 

Cîmpanu, fotbalist care a pro-

fi tat de o relaxare a fundaşilor 

de la CFR şi l-a învins fără ma-

ri emoţii pe Arlauskis. CFR 

Cluj este în aceast moment li-

der autoritar în Liga 1 cu 17 

puncte după primele 7 runde, 

fi ind de departe echipa cu cel 

mai bun atac, 18 goluri.

Dan Petrescu a fost ne-

mulţumit la finalul jocului 

de faptul că elevii săi au pri-

mit din nou gol într-un meci 

din Liga 1.

„Dacă vă gândiţi la ce a 

făcut Botoşaniul până să joa-

ce cu noi – a dominat toa-

te meciurile – nu te gândeai 

la un aşa scor. Au început 

bine, dar per total scorul e 

mincinos. Trebuia să le dăm 

8 goluri, la câte ocazii am 

avut. Ştiţi că eu sunt sincer 

mereu, nu am văzut atât de 

multe ratări niciodată. Îmi 

pare rău pentru golul pri-

mit, am spus-o mereu, cam-

pionatele le câştigi dacă nu 

iei gol”, a spus Dan Petres-

cu la final.

CFR Cluj a dat 4 din nou! Trupa lui Petrescu 
a trecut fără emoţii de FC Botoşani
CFR Cluj s-a impus cu 4-1 în faţa celor de la FC Botoşani. Partida a contat pentru etapa a 7-a din Liga 1.

Trupa clujeană a dominat jocul, iar partida s-a terminat 4-1 în fața celor de la FC Botoșani

CFR Cluj: Arlauskis – Peteleu, Mureșan, Burcă, Camora – 
Itu (Bordeianu 62), Hoban, Păun (Sylla ’84) – Pereira, 
Costache, Deac (Omrani ’74).

FC Botoşani: Hankic – Haruţ, Miron, Chindriș (Piţian ’62), 
Holzmann – Rodriguez, Papa (Pierce ’29) – Golofca, 
Ongenda, Ofosu – Andronic (Cimpanu ’56).

Au evoluat echipele 
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