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Ce îşi propune 
„Oraşul Smart” 
pentru următorii ani?
Ovidiu Cîmpean, directorul de Dezvolta-
re al Primăriei Cluj-Napoca, a prezentat, 
priorităţile municipalităţii pentru urmă-
torii patru ani.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Spitalele clujene 
vor fi dotate 
cu aparatură modernă
Patru spitale din Cluj-Napoca vor bene-
ficia de peste 170 de echipamente pen-
tru gestionarea crizei sanitare provoca-
te de COVID-19.  Pagina 4

ECONOMIE

Fondurile europene, 
cheia dezvoltării la Cluj
Piaţa Mărăşti, Calea Mănăştur, Parcul I.L. 
Caragiale şi Cetăţuia vor fi  reamenajate 
din bani europeni.  Pagina 5
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Cabanele sunt „vânate” 
de 1 Decembrie
Minivacanţa de Ziua Naţională îi scoate 
din case pe clujeni. Cât costă câteva zile 
la cabană, în Cluj?  Pagina 6
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Clujenii se plâng că băncile şi 
trotuarele din parc nu sunt curăţa-
te şi arată groaznic. Cei mai mulţi 
dintre ei spun că acest lucru se în-
tâmplă din cauza ciorilor, iar alţii 
dau vina pe porumbei. Oricum ar 
fi , parcul este adesea plin de fecale 
de păsări, iar o plimbare prin zonă 
poate fi  neplăcută.

Oraşul este invadat anual de 
ciori. Cu toate că s-au instalat do-
uă echipamente în parc care acţi-
onează pe bază de ultrasunete şi 
laser, problema nu pare să fi  dis-
părut complet. Totuşi, ciorile sunt 
„oaspeţii” noştri, a explicat orni-
tologul clujean Benkö Zoltán, pen-
tru monitorulcj.ro.

„Marea majoritate a ciorilor ca-
re s-au răspândit în Parcul Central, 
în Cimitirul Hajongard sau în Gră-
dina Mikó sunt oaspeţii noştri de 
iarnă, sosiţi din nordul Europei. Pro-
blema ciorilor se iveşte cu precăde-
re iarna. De ce? Pe timpul verii exis-
tă doar populaţia locală de ciori, co-
loniile mici ale populaţiei cuibări-
toare autohtone”, a precizat el.

O clujeancă a sărit în apărarea 
angajaţilor de la salubritate, spu-
nând că parcul se curăţă mereu. 
„Poate nu au reuşit să facă tot, dar 
eu trec prin parc aproape zilnic, iar 
oamenii ăia muncesc pe orice vre-
me să cureţe. Şi nu sunt decât vreo 
10 în total!”, a comentat ea.

„De la vorbe urâte s-a ajuns la palme, scuipături, lovituri!”
O victimă a violenţei domestice a povestit pentru monitorulcj.ro ororile prin care a trecut. Pagina 7

Fără carantină?
Carantina generală, exclusă după alegerile parlamentare
Klaus Iohannis susține că nu există nicio intenție de „lockdown” național 
după alegerile parlamentare. Carantina zonală dă roade. Pagina 3

„Legănați” cu telegondola electorală la Turda?

Ca să nu dea în gropile din drumuri, turiștii care nu se înghesuie la Turda sunt „legănați” cu telegondola. 
În visele primarului Cristian Matei, o telecabină ar lega (cândva) Salina Turda, Cheile Turzii și Cheile 
Turenilor. Cât de fezabil este proiectul primarului azi liberal Cristian Matei?  Pagina 8

Parcul Central din Cluj-Napoca, 
„vopsit” cu găinaț de păsări

DECLARAȚIA cu care POȚI IEȘI 
din casă o poți decupa din

PAGINA 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Ovidiu Cîmpean, directo-

rul de Dezvoltare al 

Primăriei Cluj-Napoca, a 

prezentat, în cadrul unei 

dezbateri publice online 

cu tema „Cluj SmartCity”, 

priorităţile municipalităţii 

pentru următorii ani, pen-

tru transformarea Clujului 

într-un oraş „smart” şi pri-

etenos cu mediul.

Directorul de Dezvoltare 

Locală şi Management Pro-

iecte din Primăria Cluj-Na-

poca a vorbit, la dezbaterea 

organizată de Expert Forum 

(EFOR) şi Centrul pentru Stu-

diul Democraţiei (CSD), des-

pre direcţiile strategice ur-

mărite de administraţia lo-

cală până în 2030, dar şi des-

pre programele care vor trans-

forma Clujul într-unul din-

tre primele oraşe din ţară ne-

utre din punct de vedere cli-

matic, în 2050.

„Pornind de la Strategia 

de Dezvoltare a oraşului, ca-

re a fost coordonată de Fa-

cultatea de Şiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comu-

nicării din cadrul UBB, fac-

torii strategici cheie sunt 

inovaţia, participarea şi u-

niversitatea şi, bineînţeles, 

conceptul general de creş-

tere a calităţii vieţii cetăţe-

nilor. Direcţiile strategice pe 

care noi le-am abordat, mai 

ales în privinţa atragerii de 

fonduri europene până 

acum, dar şi pentru perioa-

da 2021-2027 sunt mobilita-

tea urbană sustenabilă, 

Cluj-Napoca – hub al ino-

vării, Clujul Verde, infra-

structura educaţională şi de 

sănătate şi instrumente de 

guvernanţă participativă. 

Avem şi un plan de mobili-

tate urbană durabilă, care 

stă la baza acestor proiecte 

şi a acestor direcţii strategi-

ce şi în acest moment sun-

tem în plin proces de actu-

alizare a Strategiei Integra-

te de Dezvoltare Urbană la 

nivelul zonei metropolitane, 

prin care colaborăm cu Ban-

ca Mondială şi ne propunem 

să oferim Clujului o viziu-

ne pentru 2030, dar şi pen-

tru 2050, când ne propunem 

să fim unul dintre primele 

oraşe ale României neutre 

din punctul de vedere a im-

pactului asupra climei, con-

form strategiei adoptate şi 

de Uniunea Europeană”, a 

declarat Ovidiu Cîmpean.

Transport nepoluant 
până în 2028, 
autobuze autonome

„Propunem ca până în 

anul 2028, întreaga flotă de 

transport public să fie ne-

poluantă, 100% electrică, 

astfel încât să reducem im-

pactul transportului public 

asupra calităţii aerului şi a-

supra climei. Până acum, 

am investit 100 de milioane 

de euro din fonduri europe-

ne în modernizarea flotei de 

transport în comun, suntem 

primul oraş care a introdus 

autobuzele electrice intro-

duse în circulaţie şi urmea-

ză să avem toată flota de 

tramvaie nouă până anul ur-

mător. Tot ca o componen-

tă a mobilităţii sustenabile, 

ne propunem să asigurăm 

şi o rapiditate şi o predicti-

bilitate mai mare a autobu-

zelor. Vom crea benzi dedi-

cate pentru transportul pu-

blic în fiecare cartier”, a afir-

mat Ovidiu Cîmpean.

„Ne propunem un proiect 

pilot, «Linia 0», care să fi e 

deservită de un shuttle au-

tonom, avem deja un parte-

neriat cu Universitatea Teh-

nică şi am fi nalizat cerceta-

rea de piaţă la nivel euro-

pean şi internaţional şi ur-

mează anul viitor, sperăm, 

să intrăm într-un proiect de 

cercetare şi inovare în aceas-

tă direcţie. De asemenea, ne 

propunem să introducem şi 

o fl otă de autobuze cu hi-

drogen. Probabil, pe buge-

tul de anul viitor, vom avea 

deja acest proiect prevăzut”, 

a mai spus Cîmpean.

„În ceea ce priveşte cea-

laltă componentă a mobili-

tăţii urbane sustenabile, am 

demarat un program de in-

vestiţii, «Walkable City», în 

valoare de peste 100 de mi-

lioane de euro. Acest pro-

gram îşi propune să creas-

că confortul şi siguranţa pi-

etonilor în oraş şi să îi în-

curajăm pe clujeni să expe-

rimenteze oraşul, nu doar 

să îl tranziteze din maşina 

proprie. Acest proiect îl vom 

extinde şi în cartiere, avem 

deja un prim proiect pilot 

pe care l-am realizat pe stra-

da Molnar Piuariu. Proiec-

tul va fi continuat în carti-

erul Grigorescu, însă ne pro-

punem să pregătim astfel de 

proiecte în fiecare cartier al 

oraşului, astfel încât să cre-

ăm noi centre de cartier şi 

spaţii atractive pentru pie-

toni şi biciclişti”, a mai ară-

tat directorul din Primăria 

Cluj-Napoca.

Culoare „verzi” pe 
malurile Someşului, 100 
ha de spaţii verzi noi

Un proiect pe cale să de-

vină realitate este cel legat 

de revitalizarea malurilor So-

meşului Mic şi crearea unor 

coridoare verzi în preajma 

acestora, dedicate pietonilor 

şi bicicliştilor. Acesta ar pu-

tea fi  extins, ulterior imple-

mentării la Cluj-Napoca, şi 

în zona metropolitană.

„Someşul va fi  primul râu 

din România care va benefi -

cia de o strategie integrată de 

dezvoltare urbană. Vom crea 

12 kilometri de piste de bici-

clete şi alei pietonale – pes-

te 14 kilometri. Pe viitor, do-

rim să extindem acest model 

de bună practică şi pe zona 

metropolitană, astfel încât să 

avem de la Gilău la Bonţida 

un culoar sustenabil. De ase-

menea, ne propunem peste 

100 de hectare de spaţii ver-

zi noi şi să plantăm 100 de 

mii de arbori în oraş, dar şi 

dezvoltarea unei reţele de 

senzori şi staţii de măsurare 

a calităţii aerului, apei şi so-

lului şi să creăm coridoare 

verzi de mobilitate durabilă 

pe malurile cursurilor de a-

pă din Cluj, pe modelul ma-

lurilor râului Someş”, a spus 

Ovidiu Cîmpean.

Ce priorități are „Clujul Smart”
pentru următorii patru ani?
Ovidiu Cîmpean, director de Dezvoltare Primăria Cluj-Napoca: 
„Factorii cheie sunt inovația, participarea și creșterea calității vieții”

Ovidiu Cîmpean, directorul de Dezvoltare din Primăria Cluj-Napoca

Școlile devin și ele o prioritate în următorii 
ani, fi ind în lucru 10 concursuri de soluții 
pentru modernizarea unor clădiri și a 
spațiilor adiacente școlilor din Cluj-Napoca.

„Vrem să ne aliniem și strategiei Uniunii 
Europene cu privire la reabilitarea clădirilor 
publice și rezidențiale și aici pregătim o serie 
de concursuri, avem în lucru patru școli, tot 
din fonduri europene: Colegiul Tehnic «Ana 
Aslan», Liceul «Onisifor Ghibu», dar vrem să 

pregătim, în premieră pentru România, 10 
concursuri internaționale de soluții pentru 
modernizarea școlilor și liceelor din Cluj-
Napoca. Acestea pot aduce o calitate deose-
bită în amenajarea infrastructurii 
educaționale. În aceste concursuri vom abor-
da și spațiul adiacent a acelor școli, astfel în-
cât să creștem accesibilitatea și siguranța, 
astfel încât să nu mai avem accidente în jurul 
școlilor”, a declarat Ovidiu Cîmpean.

Concursuri de soluții pentru modernizarea școlilor

OVIDIU CÎMPEAN | Directorul de Dezvoltare Locală 
și Management Proiecte din Primăria Cluj-Napoca

 „Propunem ca până în anul 2028, întreaga fl otă de 
transport public să fi e nepoluantă, 100% electrică, 
astfel încât să reducem impactul transportului 
public asupra calităţii aerului şi asupra climei“
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Ministrul Finanţelor 

Publice, Florin Cîţu, a 

anunţat că a semnat plata 

avansului către Comisia 

Europeană, în sumă de 

peste 12 milioane euro, 

pentru vaccinul 

anti-COVID-19.

„Am semnat plata externă 

către Comisia Europeană, re-

prezentând avans vaccin an-

ti-COVID-19, în sumă de 

12.058.345 euro”, a anunţat 

ministrul, miercuri, pe pagi-

na sa de Facebook.

Florin Cîţu declarase, 

marţi, că Executivul a su-

plimentat, prin rectificarea 

bugetară, suma necesară 

pentru plata contribuţiei la 

Comisia Europeană şi pre-

finanţarea producătorilor 

pentru vaccinul împotriva 

coronavirusului.

„Astăzi (marţi – n.r.) vreau 

să elimin din spaţiul public 

orice discuţie, orice informa-

ţie falsă. Prin rectifi carea bu-

getară aprobată ieri (luni – 

n.r), Guvernul a suplimentat 

suma necesară pentru plata 

contribuţiei la Comisia Euro-

peană şi, foarte important, 

prefi nanţarea producătorilor 

pentru vaccinul împotriva co-

ronavirus. Astfel, România se 

asigură că va avea între pri-

mele ţări acces la acest vac-

cin în perioada următoare. 

Deci, orice altă informaţie în 

spaţiul public este falsă”, a 

spus Florin Cîţu.

România a plătit avansul 
pentru dozele de vaccin 
anti-COVID-19

Raportul de supraveghere 

COVID-19 pentru săptă-

mâna 16-22 noiembrie 

arată că 95,3% dintre 

pacienţii dedecaţi aveau 

comorbidităţi asociate, 

83,5% din totalul decese-

lor au survenit la persoa-

ne de peste 60 de ani, iar 

59,2% dintre acestea erau 

întâlnite la bărbaţi.

Raportul de supraveghe-

re a fost publicat de Centrul 

Naţional de Supraveghere şi 

Control al Bolilor Transmisi-

bile (CNSCBT). Prin urma-

re, 33,3% din totalul cazu-

rilor COVID-19 s-au înregis-

trat în Bucureşti, respectiv 

în judeţele Cluj, Iaşi, Braşov 

şi Constanţa.

În perioada 23 martie 

– 18 mai, evoluţia îmbol-

năvirilor a avut un trend 

relativ constant. S-a con-

statat o scădere a numă-

rului de infectări în peri-

oada 25 mai – 3 august, 

iar apoi numărul a urcat 

uşor în intervalul 10 au-

gust – 20 septembrie

De la începutul lunii oc-

tombrie şi până în prezent, 

numărul infectărilor a cres-

cut, mai puţin în ultima săp-

tămână în care s-a constatat 

o uşoară scădere, pentru că 

s-a redus numărul de teste 

efectuate zilnic.

Cea mai afectată categorie 

de vârstă este 40-49 de ani, 

iar cea mai puţin afectată ră-

mâne în continuare categoria 

0-19 ani. În ceea ce priveşte 

ponderea deceselor, categoria 

persoanelor peste 60 de ani a 

înregistrat peste 80% din nu-

mărul deceselor.

Analiza a fost realizată în 

baza a 422.852 cazuri totale 

confi rmate şi 10.177 decese, 

datele care s-au înregistrat de 

la începutul pandemiei până 

în prezent.

Cei mai afectaţi 
de COVID-19, pacienţii 
de peste 60 de ani

Preşedintele Klaus 

Iohannis spune că 

România nu va intra în 

carantină totală după ale-

gerile parlamentare din 6 

noiembrie, deoarece 

măsurile de carantină 

locală au dat rezultate în 

localităţile în care numă-

rul de cazuri a „explodat”.

„Să fie clar, nu există ni-

cio intenţie de lockdown du-

pă alegeri”, a precizat pre-

şedintele României, într-o 

conferinţă de presă organi-

zată ieri.

„Eu nu intenţionez să 

promovez instituirea unei 

carantine la nivel naţional, 

un aşa numit lockdown, du-

pă alegerile parlamentare 

din 6 decembrie. Repet a-

ceste lucruri fiindcă sunt 

politicieni fără niciun fel de 

scrupule care încearcă să 

se profileze cu ştiri de tip 

senzaţional”, a adăugat şe-

ful statului.

„Am analizat măsurile pri-

vind carantina zonală şi am 

solicitat o analiză a Institu-

tului Naţional de Sănătate 

Publică privind evoluţia epi-

demiei în oraşele şi munici-

piile carantine. Datele arată 

că începând cu 20 noiembrie 

se observă o tendinţă de scă-

dere a numărului de infec-

tări cu SARS-CoV-2. Acest lu-

cru se refl ectă atât în numă-

rul de cazuri săptămânale, 

cât şi în media zilnică a nu-

mărului de cazuri şi a ratei 

de pozitivare a probelor. Sunt 

date concrete, care dovedesc 

că măsurile luate de autori-

tăţi au fost corecte şi popu-

laţia a respectat acest mă-

suri, ceea ce ne oferă o do-

ză de optimism. Măsurile ră-

mân în vigoare, orice rela-

xare prematură periclitează 

rezultatele obţinute”, a com-

pletat preşedintele.

Cetăţenii din localităţile 
carantinate vor fi  
chemaţi la urne

Klaus Iohannis a prezen-

tat mai multe grafi ce care ara-

tă că în oraşele şi municipii-

le în care a fost impusă ca-

rantina locală, printre care Si-

biu, Timişoara, Constanţa sau 

Bistriţa, numărul cazurilor noi 

a scăzut semnifi cativ după o 

săptămână, în medie. De ase-

menea, el a precizat că toţi 

locuitorii din zonele caranti-

nate vor putea să îşi exercite 

dreptul la vot.

„Carantina presupune ca 

în acea localitate să se re-

nunţe la toate deplasările 

care pot fi evitate, iar ale-

gerile nu fac parte din a-

ceastă categorie. Este foar-

te bine să ştie toată lumea 

că alegerile se organizea-

ză peste tot, inclusiv în lo-

calităţile carantinate. Fie-

care român are dreptul să 

meargă şi să voteze acolo 

unde este arondat la cir-

cumscripţia electorală. Nu 

vor exista îngrădiri, nici în 

localităţile carantinate, nici 

în alte localităţi”, a decla-

rat preşedintele.

„Secţiile de votare vor fi  

pregătite foarte bine în aşa 

fel încât fi ecare român va 

putea să îşi exercite dreptul 

la vot neîngrădit, cu respec-

tarea măsurilor, evident, de 

protecţie. Ne-am asigurat şi 

vom verifi ca foarte atent acest 

lucru ca fi ecare român care 

doreşte, şi sper să dorească 

foarte mulţi, care doreşte să 

voteze, să îşi poată exercita 

în siguranţă dreptul la vot, 

repet, în siguranţă. Secţiile 

de votare au primit instruc-

ţiuni, vor primi în continu-

are instrucţiuni foarte preci-

se şi lucrurile vor decurge 

bine, foarte bine”, a comple-

tat şeful statului.

Fără carantină generală după alegeri!
Președintele Klaus Iohannis: „Nu intenționez să institui carantină la nivel național după alegeri”. 
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Secţia de Anestezie-Terapie 

Intensivă a Clinicii 

Pediatrie I va fi  transfor-

mată parţial în secţie pen-

tru copiii cu forme grave 

de COVID-19.

O secţie ATI pentru copii 

depistaţi cu COVID-19 va fi  

amenajată în incinta Clinicii 

Pediatrie I, a declarat prefec-

tul judeţului Cluj, Mircea 

Abrudean. Astfel, patru pa-

turi din cele existente la sec-

ţia ATI vor fi  destinate copi-

ilor cu forme grave ale infec-

ţiei cu coronavirus.

Potrivit prefectului Mircea 

Abrudean, doi copii cu vârsta 

de aproximativ 14 ani au ajuns 

la Terapie Tntensivă, în ulti-

ma perioadă, la Cluj.

„E secţie ATI existentă, 

care parţial se va transforma 

în secţie COVID-19, aşa cum 

permit circuitele epidemio-

logice. E cu rol preventiv, în 

caz că va fi  nevoie. Am avut 

doi copii în ultima perioada 

pe ATI COVID-19, cu vârsta 

de 14 ani”, a declarat pre-

fectul judeţului Cluj, pentru 

monitorulcj.ro.

32 de paturi suplimentare 
la secţiile ATI

Spitalele suport COVID-19 

din Cluj vor fi  suplimentate 

cu paturi noi pentru secţiile 

de Terapie Intensivă. La Cluj, 

se va depăşi numărul de 100 

de locuri funcţionale.

„Suntem în curs de obţine-

re a ordinului. Spitalul din Tur-

da este pregătit deja cu 5 lo-

curi de ATI şi încă 25 locuri 

normale. Spitalul Militar creş-

te capacitatea cu încă 5 locuri 

de ATI cu ventilator, cel de co-

pii suplimentează cu 4, iar Me-

dicala 1 cu încă 9. Eu sper ca 

pe la fi nalul săptămânii să 

avem încă 32 de locuri func-

ţionale şi depăşim 100, la Cluj”, 

a transmis prefectul.

Săptămâna trecută, patru 

unităţi medicale clujene au fost 

suplimentate cu 17 paturi la 

ATI, dar şi cu încă 149 paturi 

normale COVID-19. Cele pa-

tru spitale au fost Medicala I, 

Spitalul Militar, Institutul Re-

gional de Gastroenterologie şi 

Hepatologie Cluj-Napoca (IR-

GH) şi Spitalul Municipal Dej.

Secţie ATI pentru copiii 
cu COVID-19, la Cluj

Consiliul Judeţean Cluj 

a publicat în Sistemul 

Electronic de Achiziţii 

Publice anunţul privind 

achiziţionarea a 177 de 

echipamente şi aparate 

medicale ultramoderne. 

Acestea vor fi  cumpărate în 

cadrul proiectului cu fi nan-

ţare europeană ce vizează 

consolidarea capacităţii 

judeţului Cluj în gestionarea 

crizei sanitare COVID-19.

Noile dotări vor ajunge la 

trei dintre spitalele afl ate în 

subordinea forului administra-

tiv judeţean, respectiv Spita-

lul de Urgenţă pentru Copii, 

Spitalul de Pneumoftiziologie 

„Leon Daniello” şi Spitalul de 

Recuperare, precum şi la Insti-

tutul Clinic de Urologie şi Trans-

plant Renal, unitate subordo-

nată Ministerului Sănătăţii. Va-

loarea estimată a echipamen-

telor este de 10.267.721 de lei.

„Ceea ce e cu adevărat im-

presionant este numărul apa-

ratelor şi echipamentelor me-

dicale de ultimă generaţie pe 

care le achiziţionăm din fon-

duri europene şi care vor ve-

ni, cât de curând, în sprijinul 

echipelor medicale afl ate în 

lupta cu COVID-19. Această 

nouă investiţie masivă în a-

paratură medicală modernă 

va aduce numeroase benefi -

cii atât micilor pacienţi, cât şi 

adulţilor care se confruntă cu 

diverse afecţiuni”, a declarat 

Alin Tişe, preşedintele Consi-

liului Judeţean (CJ) Cluj.

Peste 25 de dispozitive 
medicale pentru 
ventilaţia noninvazivă

Printre aparatele de care 

vor benefi cia cele patru spi-

tale clujene se numără un a-

parat de radiologie mobil, do-

uă incubatoare, două combi-

ne frigorifi ce tip bancă de 

sânge – plasmă, un aparat 

pentru terapia de substituţie 

renală continuă, patru paturi 

de Terapie Intensivă pentru 

îngrijirea pacientului critic, 

un dispozitiv extra-pulmonar 

de susţinere a funcţiei pul-

monare şi trei pompe auto-

mate de administrare a ali-

mentaţiei enterale.

De asemenea, vor mai fi  

achiziţionate 27 de dispoziti-

ve medicale folosite pentru 

ventilaţia noninvazivă, trei 

echipamente de oxigenotera-

pie, un echipament radiologic 

mobil digital cu reţea integra-

tă de stocare şi transmitere 

imagini, prevenire şi sistem 

de gestionare a pandemiei CO-

VID-19, un stativ vertical pen-

tru radiografi i pulmonare, un 

aparat de anestezie de înaltă 

performanţă cu monitor, sal-

tele anti-escară, perne antide-

cubit, injectomate, monitoa-

re pentru urmărirea funcţiilor 

vitale ş.a.m.d.

Termenul limită pentru de-

punerea ofertelor este data de 

22 decembrie 2020, ora 15:00, 

iar criteriul de atribuire este 

„cel mai bun raport calita-

te-preţ”, potrivit CJ Cluj.

Spitalele clujene, dotate 
cu aparatură modernă
Patru spitale din Cluj-Napoca vor beneficia de peste 170 de echipamente 
și aparaturi medicale ultramoderne, pentru gestionarea crizei sanitare

Spitalul de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” va fi  dotat cu aparatură 
medicală ultramodernă
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Consiliul Local al munici-

piului Cluj-Napoca va lua 

o decizie în privinţa accep-

tării unui nou membru 

în Asociaţia Metropolitană 

de Transport Public.

În şedinţa ordinară de vi-

neri, 27 noiembrie, consilie-

rii locali vor dezbate proiec-

tul de Hotărâre privind accep-

tarea dobândirii calităţii de 

membru în Asociaţia Metro-

politană de Transport Public 

Cluj (AMTPC) a comunei Gi-

lău. Consiliul Local al comu-

nei conduse de primarul PNL 

Gelu-Vasile Topan a decis în 

şedinţa din 28 octombrie 2020 

să adere la AMTPC.

Ce este Asociaţia 
Metropolitană 
de Transport Public?

Asociaţia Metropolitană de 

Transport Public Cluj a luat fi -

inţă în anul 2013, în scopul or-

ganizării, reglementării, exploa-

tării, monitorizării şi gestionă-

rii în comun a serviciului de 

transport public pe raza de com-

peteţă a unităţilor administra-

tiv-teritoriale (UAT) membre, 

precum şi pentru realizarea în 

comun a unor proiecte de in-

vestiţii publice de interes zonal 

sau regional.

Aceste proiecte sunt desti-

nate înfi intării, modernizării 

şi/sau dezvoltării a sistemelor 

de utilităţi publice aferente ser-

viciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a serviciului de 

transport public. Membrii fon-

datori sunt municipiul Cluj-Na-

poca, respectiv comunele Flo-

reşti, Chinteni, Apahida, Ba-

ciu, Ciurila, la care ulterior a 

aderat şi Feleacu.

„Interesul comun care a stat 

la baza constituirii AMTPC es-

te interesul general al locuito-

rilor de pe raza UAT membre 

pentru îmbunătăţirea calităţii 

serviciului de transport public, 

în condiţiile unor tarife şi/sau 

taxe care să respecte limitele 

de suportabilitate ale popula-

ţiei şi principiul «poluatorul 

plăteşte»”, se arată în descri-

erea Asociaţiei.

De asemenea, printre obiec-

tivele AMTPC se numără „atin-

gerea şi respectarea standar-

delor europene privind pro-

tecţia mediului”, precum şi 

„creşterea capacităţii de atra-

gere a fondurilor pentru fi -

nanţarea investiţiilor necesa-

re în infrastructura tehnico-edi-

litară aferentă serviciului de 

transport public” în zona me-

tropolitană a Clujului.

Gilăul intră în grupul metropolitan de transport public

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Studiile tehnico-economi-

ce pentru patru proiecte 

importante de reamenaja-

re a unor zone din 

Cluj-Napoca vor fi  realiza-

te din fonduri europene.

Documentaţiile tehnico-e-

conomice pentru proiectele 

de investiţii „Creşterea zo-

nei pietonale şi dezvoltarea 

mobilităţii ecologice durabi-

le pe axa Est-Vest, coridor 

strategic de mobilitate, în do-

uă tronsoane: zona Piaţa Mă-

răşti şi a străzilor adiacente 

(B-dul 21 Decembrie 1989 – 

parţial, strada Aureal Vlaicu 

– parţial, strada Fabricii – 

parţial, Aleea Bibliotecii şi 

zona adiacentă) şi Calea Mo-

ţilor, Calea Mănăştur, Strada 

Uzinei Electrice, Strada Măr-

ginaşă”, „Reabilitare parc 

I.L. Caragiale şi strada Octa-

vian Petrovici”, respectiv 

„Amenajarea ansamblului 

urban Cetăţuia din Cluj-Na-

poca” vor fi  realizate prin 

fonduri europene.

În acest sens, Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca va sem-

na un acord cu Agenţia de 

Dezvoltare Regională 

Nord-Vest (ADRNV), în sco-

pul pregătirii, depunerii şi im-

plementării cererilor de fi nan-

ţare în cadrul Programului 

Operaţional Asistenţă Tehni-

că (POAT) 2014-2020.

Bani europeni pentru 
studiile a trei proiecte 
pentru pietoni

Proiectele pentru moderni-

zarea Pieţei Mărăşti şi a stră-

zilor adiacente, a Căii Mănăş-

tur – Moţilor – Mărginaşă – 

Uzinei Electrice, a Parcului 

I.L. Caragiale au valoarea cu-

mulată de 3.335.751,02 de lei, 

din care valoarea alocată prin 

POAT 2014-2020 va fi  de 

2.416.202 de lei, iar contribu-

ţia Municipiului Cluj-Napoca 

– de 937.548 de lei.

„Prin aceste proiecte se 

doreşte realizarea unui spa-

ţiu public care să satisfacă 

nevoile şi exigenţele utiliza-

torilor săi, respectiv îmbună-

tăţirea condiţiilor pentru uti-

lizarea modurilor nemotori-

zate de transport în munici-

piul Cluj-Napoca, în vederea 

reducerii numărului de de-

plasări cu transportul privat 

şi reducerea emisiilor de echi-

valent CO2 din transport”, se 

arată în documentaţia publi-

cată pe site-ul Primăriei.

Fonduri europene 
pentru documentaţia 
reamenajării Cetăţuiei

Un alt acord va fi  semnat 

de ADRNV şi Municipiul 

Cluj-Napoca pentru obţinerea 

de fonduri europene POAT 

pentru elaborarea studiilor ne-

cesare pentru proiectul „Ame-

najarea ansamblului urban 

Cetăţuia din Cluj-Napoca”, în 

valoare de 1.237.600 de lei, 

din care 1.212.848 de lei – fon-

duri europene şi doar 24.752 

de lei – contribuţia Munici-

piului Cluj-Napoca.

„Acest proiect presupu-

ne amenajarea ansamblu-

lui urban Cetăţuia, integra-

rea în rândul spaţiilor pu-

blice de mare interes din 

oraş urmând ca întreaga zo-

nă să devină un loc predi-

lect pentru evenimente în 

aer liber şi folosit din plin 

de către locuitori şi vizita-

tori, totodată păstrând ca-

racterul peisager al versan-

tului sudic”, se arată în do-

cumentaţia disponibilă pe 

site-ul Primăriei.

Proiectele de Hotărâre 

vor ajunge pe masa consi-

lierilor locali în şedinţa ex-

traordinară de vineri, 27 no-

iembrie 2020.

Cluj-Napoca se dezvoltă din fonduri UE
Piaţa Mărăşti, Calea Mănăştur, Parcul I.L. Caragiale şi Cetăţuia vor fi reamenajate din fonduri europene. 
Primăria Cluj-Napoca încearcă să obţină bani europeni pentru declanşarea proiectelor.

Primăria va semna un acord cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru obținerea 
de fonduri europene necesare proiectului de reamenajare a Cetățuii

Piața Mărăști
Primăria municipiului Cluj-Napoca a lansat, în Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice, licitația publică pentru proiec-
tul „Reamenajarea zonei Piața Mărăști și a străzilor adia-
cente, construire parking subteran”, care cuprinde mai mul-
te documentații și lucrări necesare înaintea demarării pro-
priu-zise a lucrărilor de execuție. Conform anunțului, valoa-
rea totală estimată a contractului se ridică la 1 milion de lei.

„Proiectul va propune crearea unor parcursuri coerente, cu 
condiții confortabile de circulație și traversare pentru pietoni 
și cu atribute peisagistice: trotuare late, fără obstacole, 
vegetație – plantație de aliniament, mobilier stradal de cali-
tate – inclusiv pentru odihnă și piste pentru bicicliști într-o 
documentație tehnico-economică, respectiv pentru realiza-
rea unei parcări subterane”, se arată în proiect.

Calea Mănăștur
Consilierii locali au aprobat, în ședința de marți, 27 octom-
brie, proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare 
Calea Moților – Calea Mănăștur și a străzilor adiacente.

Prin acest proiect, municipalitatea își propune realizarea 
unui un nod rutier în zona de vest a orașului, unde se va in-
tersecta circulația dinspre Mănăștur și Centru, cu cea din-
spre Grigorescu și Zorilor. Este vorba despre intersecția din 
apropierea centrului comercial Platinia, care va fi  reconfi gu-
rată. Pentru aceasta, se propune inclusiv amenajarea unui 
nou pod peste Canalul Morii care să lege strada Oțetului de 
strada Uzinei Electrice, care va facilita accesul în cartierul 
Grigorescu a mașinilor care vin dinspre Zorilor.

Parcul I.L. Caragiale
Primăria Cluj-Napoca are în plan reabilitarea și introducerea 
Parcului I.L. Caragiale și a patrimoniului natural și arheolo-
gic existent aici în circuitul turistic integrat al orașului.

Arhitecții care vor reamenaja Parcul I.L. Caragiale propun 
decopertarea Canalului Morii, care traversează o parte din 
parc și curge de-a lungul trotuarului de pe strada George 
Barițiu, aceasta fi ind cea mai drastică schimbare propusă în 
proiectul de modernizare.

Cetățuia
Conceptul de amenajare pentru Dealul Cetățuii a fost pre-
zentat într-o dezbatere publică la începutul lunii noiembrie. 
În propunerea de proiect prezentată pentru reamenajarea 
Cetățuii, specialiștii au pus accentul pe păstrarea cadrului 
natural al zonei și pe realizarea de intervenții punctuale și 
minimale.

Specialiștii care au conceput proiectul au optat pentru 
desfi ințarea parcării din spatele Hotelului Belvedere. Vor fi  
câteva locuri pentru automobile mai jos, dar se va înfi ința 
stație de transport în comun electric.

Cele patru proiecte pentru care Primăria 
speră să obțină fonduri UE
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Cele mai multe cabane din 

judeţul Cluj sunt ocupate 

pentru minivacanţa de 1 

Decembrie, iar unele sunt 

rezervate deja pentru 

Revelion. Cât trebuie să 

plătească oamenii pentru a 

petrece sărbătorile la o 

cabană din judeţul Cluj?

Pandemia de coronavirus le-a 

furat oamenilor un lucru foarte 

important pentru ei: petrecerea 

timpului cu prietenii. Din cau-

za măsurilor de restricţie, tine-

rii nu se mai pot distra alături 

de prietenii aşa cum obişnuiau.

Acest lucru a afectat oame-

nii la nivel global, ajungându-se 

chiar la depresie şi anxietate. 

Totuşi, spre bucuria lor, măsu-

rile impuse până în prezent în 

România nu sunt atât de restric-

tive încât să limiteze mersul la 

cabană, cu ocazia sosirii sărbă-

torilor de iarnă.

Unele cabane din Cluj sunt 
deja rezervate

Peisajul de iarnă a atras pri-

mii turişti, care s-au bucurat we-

ekend-ul trecut de ninsoare. Oda-

tă cu depunerea stratului subţi-

re de zăpadă, telefoanele pror-

pietarilor de cabane au început 

să sune fără încetare. Oamenii 

încearcă să găsească o cazare 

liberă pe ultima sută de metri.

Fie că este vorba de miniva-

canţa de 1 Decembrie, Crăciun 

sau Revelion, majoritatea caba-

nelor sunt rezervate pentru a-

ceste sărbători, iar preţurile va-

riază în funcţie de perioadă, 

timp de şedere şi numărul de 

persoane. Totuşi, unii turişti au 

spus că preţurile ar fi  puţin mai 

mari faţă de anii anteriori.

Astfel, cabanele din judeţul 

Cluj au fost luate cu asalt de oa-

meni, foarte puţine fi ind libere 

în weekendul ce urmează, cu 

ocazia minivacanţei de 1 De-

cembrie. De asemenea, cei ca-

re încă nu şi-au rezervat caba-

na pentru Revelion, au parte de 

un mare ghinion, pentru că şi 

în acea perioadă cabanele sunt 

deja ocupate.

Care sunt preţurile 
cabanelor din Cluj?

În judeţul Cluj, cele mai că-

utate staţiuni în perioada sărbă-

torilor sunt Mărişel, Beliş, Băi-

şoara, Vlaha, Măguri-Răcătău 

sau Valea Drăganului.

Băişoara este o staţiune ide-

ală pentru pasionaţii de schi sau 

de plimbări prin natură. Staţiu-

nea se afl ă la 60 de km de 

Cluj-Napoca, şi este situată la 

poalele de est ale Muntelui Ma-

re din Munţii Apuseni. 

Preţurile cabanelor variază 

foarte mult, în funcţie de peri-

oada cazării (în timpul săptă-

mânii sau în weekend) unde di-

ferenţa de preţ este vizibilă, în 

funcţie de durata cazării, deoa-

rece unii proprietari de cabane 

sunt de acord să negocieze pre-

ţul în cazul în care se închiria-

ză cabana mai mult de 3 zile, 

iar la unele cabane preţul este 

negociabil în funcţie de numă-

rul de persoane.

Preţurile staţiunilor din ju-

deţul Cluj se încadrează între 

600 de lei pe noapte, preţuri ca-

re, în general, impun şederea 

pentru cel puţin două nopţi, şi 

pot ajunge până la 5.000 de lei, 

unde capacitatea maximă este 

de 10-12 locuri.

Foto: În județul Cluj, cele mai 
căutate stațiuni sunt Mărișel, Beliș, 

Băișoara, Vlaha, Măguri-Răcătău 
sau Valea Drăganului

Cabanele din Cluj 
sunt luate cu asalt 
de 1 Decembrie
Minivacanţa de Ziua Naţională îi scoate din case 
pe clujenii dornici de relaxare. 
Care sunt preţurile cabanelor din judeţul Cluj?

O cabană se închiriază 
cu 1.500 de lei pe timp 
de weekend și cu 500 
de lei/zi în timpul săp-
tămânii, dar sejurul tre-
buie să fie de minim do-
uă zile. În același timp, 
preţul este negociabil în 
funcţie de numărul de 
persoane din grup.

O altă cabană are preţul 
de weekend de 800 de 
lei, pentru două nopţi și 
trei zile în această peri-
oadă. De Crăciun, preţu-
rile diferă, iar aceasta 
se închiriază cu 1.500 
de lei. Aceeași diferenţă 
de preţ pentru perioada 
sărbătorilor se poate 
observa la o cabană un-
de cazarea costă 600 
lei/zi, indiferent în ce zi 
a săptămânii, deși de 
Revelion este închiriată, 
de Crăciun vă puteţi ca-
za cu 3.000 de lei pen-
tru trei nopţi.

Preţurile sunt dublate în 
perioada sărbătorilor, 
iar după spusele turiști-
lor, sunt mai mari decât 
în anii trecuţi. Prima 
ninsoare a adus cu ea și 
sute de rezervări, chiar 
dacă pandemia le-a fă-
cut mari probleme în 
acest an cabanierilor. 
Proprietarii în schimb 
spun că vor merge pe 
ideea unor preţuri mai 
mici care să le aducă un 
număr cât mai mare de 
clienţi, în contextul în 
care românii sunt scep-
tici când vine vorba să 
părăsească siguranţa 
căminului.

Preţuri mai mari 
decât în anii 
precedenţi
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Fundaţia Doina Cornea şi 

o casă de avocatură au 

făcut, miercuri, un apel la 

autorităţile române pentru 

aducerea în ţară a profeso-

rului clujean Marius Balo.

Profesorul clujean Marius 

Balo (foto) a fost condamnat 

la 8 ani de închisoare cu exe-

cutare pentru o infracţiune de 

fraudă contractuală de 80 de 

dolari. În prezent, el se afl ă 

într-un penitenciar din Shan-

ghai, China. Ministrul Justiţi-

ei, Cătălin Predoiu, a trans-

mis că autorităţile chineze au 

amânat transferul profesoru-

lui din cauza pandemiei pro-

vocată de COVID-19.

Apelul pentru aducerea în 

ţară a profesorului Marius 

Balo a fost semnat de Leon-

tin Horaţiu Iuhas (fi ul regre-

tatei Doina Cornea), Julie 

Combes, Marius Oprea, Eu-

gen Iordăchescu, Emil Con-

stantinescu, Liana Goţa, Di-

nu Zamfi rescu, Gabriel An-

dreescu, Vasile Gogea, Gav-

ril Dejeu, Stelian Manea, Cor-

nel Jurju, Gabriel Cojocaru, 

Teodor Lazăr, Adrian Gog, 

Mariana Berinde.

„În noiembrie 1989, Doina 

Cornea intra în greva foamei 

în semn de solidaritate cu mun-

citorii braşoveni care protesta-

seră împotriva regimului co-

munist cu doi ani în urmă şi, 

după ce fuseseră bătuţi crunt, 

au fost deportaţi în diverse col-

ţuri ale ţării ca urmare a unui 

proces sumar. Cerea ca, în ca-

zul acelor muncitori, să se res-

pecte drepturile omului, drep-

turi convenite prin Carta Drep-

turilor Omului, semnată şi de 

România. Şi statul român de 

atunci nu făcea nimic. La 31 

de ani diferenţă, în luna no-

iembrie a anului 2020, un pro-

fesor român, Marius Balo, în-

chis de şapte ani în puşcăriile 

chineze, intră în greva foamei 

pentru a-i fi  respectate drep-

turile. Şi statul român de acum 

nu face nimic”, se arată în me-

sajul Fundaţiei Doina Cornea.

„Important e că Ministerul 

Justiţiei nu a făcut nimic pen-

tru a-l readuce în ţară. Impor-

tant e faptul că, nici după ce 

Societatea Civilă de Avocaţi 

Iordăchescu & Asociaţii a ob-

ţinut, pe baza curtoaziei in-

ternaţională, acceptul statu-

lui chinez ca Marius Balo să 

fi e transferat într-o închisoa-

re din România, Ministerul 

Justiţiei nu a făcut nimic pen-

tru a pune această decizie în 

practică. Important e faptul 

că Ministerul Justiţiei şi Mi-

nisterul de Interne nu au gă-

sit de cuviinţă să trimită doi 

poliţişti în China pentru a-l 

aduce pe Marius Balo acasă”, 

spun semnatarii apelului.

„Fundaţia Doina Cornea, 

în spiritul respectării dreptu-

rilor omului, face apel la Mi-

nisterul Justiţiei, Ministerul 

de Interne şi toate instituţiile 

statului român competente în 

acest domeniu să facă tot ce 

le stă în putinţă pentru a-l 

aduce pe Marius Balo acasă. 

De asemenea solicităm tutu-

ror organizaţiilor şi persoane-

lor fi zice care mai cred în res-

pectarea drepturilor omului 

să se alăture demersului nos-

tru şi să semneze petiţia pe 

website-ul fundaţiei: www.

fundatia-doinacornea.ro”, so-

licită semnatarii.

Apel la autorităţi pentru repatrierea clujeanului condamnat în China

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Abuzul fi zic şi verbal asu-

pra femeilor este o proble-

mă cu care se confruntă 

societatea în care trăim. 

Dacă până acum victime-

le se găseau cel mai des 

în căsnicii nefericite, în 

ziua de astăzi violenţa îşi 

face prezenţa chiar şi în 

relaţiile adolescentine.

Adelina a fost una dintre 

miile de fete care au trecut 

printr-o perioadă difi cilă, la o 

vârstă destul de fragedă. Tâ-

năra a povestit pentru moni-

torulcj.ro perioada sumbră 

prin care a trecut în urmă cu 

doi ani. Tânăra studentă din 

Cluj a trăit momente cumpli-

te în fosta sa relaţie care a du-

rat 4 ani. Ea şi-a cunoscut fos-

tul iubit pe când avea 16 ani, 

la un meci de fotbal din Cluj.

„După meci am ieşit în 

oraş cu o gaşcă mai mare, iar 

când ne-am văzut ne-am plă-

cut din prima. A fost un click 

destul de puternic între noi. 

Din păcate, eu am plecat în 

oraşul meu natal peste câte-

va zile, dar noi am continu-

at să vorbim. Lucrurile au 

evoluat încetul cu încetul. 

Am decis să formăm un cu-

plu, chiar dacă ne despărţeau 

300 km”, a povestit Adelina 

pentru monitorulcj.ro.

Pentru o perioadă, cei doi 

au avut o relaţie la distanţă, 

pentru că Adelina încă era la 

liceu. În acest timp Adelina 

se îndrăgostea din ce în ce 

mai tare de el, datorită gestu-

rilor mici de afecţiune de ca-

re dădea dovadă.

„Faptul că făcea sacrifi cii 

să vină la mine în oraş, m-a 

făcut să îl iubesc. Nu avea o 

situaţie fi nanciară foarte bu-

nă, dar în ciuda banilor el ve-

nea în fi ecare lună la mine 

pentru a ne vedea. Erau dăţi 

în care veneam şi eu la Cluj, 

dar mai rar pentru că eu încă 

eram la liceu”, a spus tânăra.

„A fost un şoc pentru 
mine, parcă era alt om”

Momentul în care relaţia 

celor doi a început să scârţâ-

ie a fost atunci când Adelina 

a realizat că iubitul său avea 

probleme cu alcoolul.

„Nu era gelos, însă tot ce a 

fost toxic între noi a pornit de 

la problema sa cu alcoolul. 

Atunci am început să îmi ridic 

nişte semne de întrebare. Me-

reu când consuma alcool fă-

cea scandal, de multe ori nu 

conştientiza ceea ce făcea. A 

fost un şoc pentru mine, par-

că era alt om. Cu toate aces-

tea nu am sunat niciodată la 

poliţie. Îl iubeam foarte mult 

şi nu voiam să păţească ceva 

rău… ştiu că sună ciudat, dar 

asta simţeam în acele momen-

te”, explică Adelina.

Pe măsură ce trecea tim-

pul, au început certurile între 

cei doi, băiatul devenind des-

tul de nervos la fi ecare cear-

tă, aruncând cu vorbe urâte 

spre iubita sa.

„Devenise foarte agresiv din 

punct de vedere verbal, iar eu 

fi ind o persoană destul de vul-

canică răspundeam cu aceeaşi 

monedă. Dar, niciodată nu 

mi-am putut imagina că va 

ajunge să mă lovească. Cu tim-

pul, de la vorbe urâte s-a ajuns 

la palme, scuipături, bruscări… 

şi multe altele. Nimeni nu ştia 

prin ce trec, pentru că noi po-

zam ca fi ind un cuplu perfect”, 

povesteşte tânăra.

„M-a tras de păr , 
m-a lovit cu picioarele!”

După fi ecare palmă dată, 

băiatul îşi găsea drumul îna-

poi spre ea. Adelina îi căuta 

scuze mereu, fi ind orbită de 

iubire. Doar că o seară avea 

să schimbe situaţia dintre cei 

doi. Într-un weekend, băiatul 

s-a dus să o viziteze pe iubi-

ta sa, petrecându-şi timpul la 

mătuşa fetei. În acea seară bă-

iatul a băut mai multe paha-

re, devenind foarte gelos din 

cauza fostelor relaţii.

„Am încercat să aplanez 

confl ictul şi m-am pus la 

somn, moment în care m-a 

tras de păr foarte tare şi m-a 

dat jos de pe pat. Apoi a în-

ceput să mă lovească cu pi-

cioarele, să mă scuipe şi să 

mă facă în toate felurile. Când 

am reuşit să scap din mâini-

le lui m-am dus în bucătărie 

unde se afl a mătuşa mea. Vă-

zându-ma toată plânsă, m-a 

întrebat ce am… i-am spus 

că m-a lovit, însă ea nu a avut 

nicio reacţie. Am început să 

plâng şi mai tare când am re-

alizat că eu chiar dacă spun 

ce păţesc, nu se schimbă ni-

mic”, a povestit Adelina.

După terminarea liceului, 

Adelina a venit la Cluj pen-

tru a începe studiile univer-

sitare, moment în care cei doi 

iubiţi au decis să se mute îm-

preună într-un apartament. 

De când s-au mutat împreu-

nă, situaţia dintre cei doi s-a 

reglat, băiatul fi ind mult mai 

calm. Doar că Adelina şi-a 

dat seama că relaţia lor era 

deja consumată.

„Am luat amândoi aceas-

tă decizie de a ne muta îm-

preună şi a fost foarte bine 

la început. Eu pentru el eram 

fata perfectă, în viziunea lui 

eram tot ceea ce îşi doreşte 

de la o fată. Îmi făcea totul 

pe plac, se comporta frumos 

cu mine. Dar, după un timp 

şi-a găsit un job care îl com-

pleta. Mă bucuram mult pen-

tru el, însă noi ca relaţie nu 

mai existam... el vorbea toa-

tă ziua de jobul său. Nu mai 

aveam momentele noastre de 

cuplu”, explică tânăra.

Băiatul a continuat 
să o ameninţe, 
deşi erau despărţiţi

După 6 luni de stat împre-

ună, tânăra a decis să înche-

ie relaţia, doar că el timp de 

trei săptămâni a continuat cu 

ameninţări prin telefon.

„Mă suna pe la două 

noaptea şi îmi spunea că mă 

va prinde şi am să văd eu 

cine este el. Cu toate aces-

tea au fost doar ameninţări, 

nu s-a ajuns la nimic con-

cret. Deşi relaţia a fost cu 

bune şi cu rele, am evoluat 

oarecum împreună. El şi-a 

găsit un rost în viaţă şi eu 

m-am maturizat destul de 

mult”, spune Adelina.

Părinţii fetei nu au ştiut 

momentele tragice prin care 

a trecut tânăra de cele, şi chiar 

şi-au format o părere foarte 

bună despre el. După ce s-a 

terminat relaţia, Adelina a de-

cis să îi povestească totul ma-

mei sale pentru a întelege de 

ce a decurs la această decizie.

„Nu le-am spus nimic 

când eram cu el. Părinţii mei 

aveau această imagine cu el 

de băiat bun şi nu voiam să 

le-o schimb. Am vrut ca de-

cizia de a mă despărţi de el 

să fie a mea, să nu mă las 

influenţată de alte vorbe”, 

a mărturisit tânăra.

În momentul de faţă, Ade-

lina se afl ă într-o altă relaţie, 

unde chiar se simte împlinită 

şi fericită. Tânăra consideră 

că relaţia trecută a ajutat-o să 

îşi creeze noi principii şi a în-

văţat că nu trebuie să accep-

te un astfel de tratament din 

partea unui bărbat.

„M-a tras de păr, mă bătea cu pumnii!”
Mărturii cutremurătoare făcute pentru monitorulcj.ro de o tânără din Cluj, după ce a fost 
victima violenței domestice: „De la vorbe urâte s-a ajuns la palme, scuipături, bruscări”

În ultimele 8 luni, s-au înregistrat peste 4.800 de ordine de protecţie provizorii, iar acestea sunt cazurile 
în care femeile au avut curaj să sune la autorități. 25 noiembrie marchează anual Ziua internațională 
pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

ADELINA | victimă 
a violenței 
împotriva femeilor

 „Cu toate că a fost o 
perioadă extrem de 
difi cilă, această 
expreiență m-a ajutat 
să am încredere în mine 
și să îmi dau seama de 
ceea ce este corect să se 
întâmple într-o relație
și ce nu. Iubirea nu le 
poate învinge pe toate. 
Dacă doi oameni nu se 
respectă reciproc, acea 
relație nu va avea viitor. 
Așa mi-am pornit relația 
actuală: pe încredere, 
respect și spațiu 
personal atunci când 
este momentul. 
Dacă te-a lovit sau jignit 
odată, o va mai face
 și a doua oară.“
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 
domeniul gazelor naturale și al aparatelor

de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avan-
taj. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 
cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. Per-
mis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 
ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 
ne trimiţi CV-ul până la data de 15.12.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@e-
on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 
Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu carac-
ter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regula-
mentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (sta-
bilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la 
iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă 
acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist 
Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protectia-datelor și 
https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

PUBLICITATE

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Proiectul telegondolei preve-

de înfi inţarea unei noi alter-

native de transport, total 

nepoluante, care ar putea 

uni (cândva) cele mai 

importante trei obiective 

turistice din zonă, respectiv 

Salina Turda, Cheile Turzii 

şi Cheile Turenilor.

În cadrul unei conferinţe de 

presă organizate marţi, prima-

rul municipiului Turda, Cristi-

an Matei, a prezentat proiec-

tul futurist al telegondolei ca-

re va „legăna” turiştii între Sa-

lina Turda, Cheile Turzii şi Che-

ile Turenilor, principalele obiec-

tive turistice din zonă. Primă-

ria Turda plănuieşte transpor-

tul urban şi periurban pe ca-

blu într-o asociere semnată cu 

Consiliul Judeţean Cluj.

Telegondola din Turda, 
„desenată” să aibă 
cinci tronsoane

Potrivit proiectului, noua 

reţea de telegondolă va avea 

cinci tronsoane:

1 Park & Ride – 
Salina Turda

Staţie plecare Dedeman – sta-

ţie intermediară Arieş – staţie 

sosire parcare Salina Turda, cu 

o lungime de 4,47 km, la o di-

ferenţă de nivel de 90 m, cu o 

viteză de deplasare de 6 m/s.

2 Salina Turda – 
aquapark

Staţie plecare Salina Turda – 

staţie intermediară Parc Zoo-

logic – staţie sosire aquapark, 

cu o lungime de 3,89 km, la o 

diferenţă de nivel de 90 m, cu 

o viteză de deplasare de 6 m/s.

3Salina Turda – 
Castrul Roman

Staţie plecare Salina Turda – 

staţie sosire Castrul Roman, 

cu o lungime de 2,25 km, la o 

diferenţă de nivel de 50 m, cu 

o viteză de deplasare de 6 m/s.

4Castrul Roman – 
Cheile Turenilor

Staţie plecare Castrul Roman 

– staţie sosire Cheile Tureni-

lor, cu o lungime de 2,25 km, 

la o diferenţă de nivel de 50 

m, cu o viteză de deplasare 

de 6 m/s.

5 Castrul Roman – 
Cheile Turzii

Staţie plecare Castrul Ro-

man – staţie sosire Cheile 

Turzii, cu o lungime de 5,83 

km, la o diferenţă de nivel 

de 60 m, cu o viteză de de-

plasare de 6 m/s.

Costul proiectului? 
Depinde! Între 56 mil. € 
şi 224 mil. €

Potrivit datelor prezentate 

într-un slideshow, avantajele 

unui sistem de transport pe 

cablu – „versatil şi de încre-

dere” – sunt traseul liber, fă-

ră ambuteiaje şi coliziuni, de-

păşirea obstacolelor topologi-

ce, operarea constantă şi fără 

programare, confortul mărit, 

independenţa faţă de condiţi-

ile meteo, experienţa de par-

curgere atractivă (categoric, 

dacă e să ne luăm după ex-

perienţa şofatului pe străzile 

din Turda), dar şi efectul po-

zitiv pentru turism.

Conform cifrelor indicate, 

capacitatea telegondolei ar fi  

cuprinsă între 200-6.000 de 

pasageri/oră. Mai departe, 

costurile estimate pentru trans-

portul via cablu variază între 

3-12 milioane de euro/km. 

Cum cele cinci tronsoane în-

sumează un total de 18,69 

km, asta înseamnă că suma 

pentru realizarea proiectului 

mai mult decât îndrăzneţ, în-

drăznim să spunem, va fi  cu-

prinsă între puţin peste 56 de 

milioane de euro şi puţin pes-

te 224 de milioane de euro.

Mai departe, conform plan-

şelor publicate, printre avan-

tajele telegondolei se numără 

termenul de construire mult 

redus (perioadă de 1-2 ani), 

dar şi costurile de operare şi 

mentenanţă reduse. Telegon-

dola cu cabine panoramice, 

cabine VIP şi fel şi fel de briz-

brizuri de înaltă tehnologie ar 

urma să fi e conectată la sis-

temul de transport public exis-

tent, conform planurilor.

Un proiect „ambiţios şi 
măreţ”, dar cât de fezabil?

Inspirându-se din telefondo-

lele Brest (Franţa), Narvik (Nor-

vegia), Druskininkai (Lituania), 

Vetruse (Cehia), Puebla şi Du-

rango (ambele din Mexic), Va-

distanbul (Turcia) sau Kish (Ir-

landa), oferite ca exemple cu 

fotografi i spectaculoase în pre-

zentarea proiectului, primarul 

Cristian Matei vorbeşte despre 

„ambiţii foarte mari”, dar care 

„sunt realizabile”.

„Această zonă devine foar-

te atractivă şi foarte interesan-

tă, dorim să devenim al doi-

lea pol de dezvoltare al jude-

ţului Cluj. Acest transport pe 

cablu reprezintă o depoluare, 

(...) este un lucru foarte im-

portant, foarte ambiţios, sunt 

sume mari şi trebuie să ne 

luptăm să ducem proiectele 

la bun sfârşit”, a declarat Cris-

tian Matei, primarul ex-PSD 

al Turzii, „vopsit” în galbenul 

liberal în februarie 2020.

Cert este că va mai curge 

multă apă pe Arieş până când 

telegondola va transporta tu-

rişti. Mai întâi, termenul de 

finalizare indicat pentru 

park&ride-ul în valoare de 

peste 43 de milioane de lei 

este 31 decembrie 2021, po-

trivit site-ului Primăriei Tur-

da. Tot pentru aceeaşi dată, 

administraţia turdeană pro-

mite fi nalizarea (în sfârşit) a 

lucrărilor de la ZOO Turda, 

după ce proiectul fusese de-

ja fazat. De asemenea, pro-

iectul aquapark-ului este abia 

la „zorii” lui. Astfel, până la 

prima „legănare” cu cabina 

VIP, turdenii visează la obiec-

tive mai simple, precum stră-

zile practicabile.

Turdenii, „legănați” cu visul unei telegondole!
O rețea de transport de tip telegondolă, gândită să lege principalele obiective turistice din zona 
municipiului Turda – Salina, Cheile Turzii și Cheile Turenilor. Întrebarea este: când...?

În cei peste 30 de ani 
scurși de la Revoluţie, mai 
ales în campaniile electora-
le, candidaţii au venit în fa-
ţa electoratului cu proiecte 
futuristice, niciodată reali-
zate. Imaginaţia bogată a 
politicienilor a născut idei 
fantastice, dar de multe ori 
mai deloc necesare. Cu 
toate acestea, candidaţii 
au vorbit cu patos și serio-
zitate despre proiectele lor, 
doar pentru a câștiga votu-
rile alegătorilor.

Cel mai celebru rămâne 
Gheorghe Funar, care vi-
sa să facă tunel pe sub 
Feleac. Proiectul, înde-
lung ironizat, a fost pro-
movat de fostul primar în 
campaniile electorale, 
dar fără rezultate. Presa 
a scris la acea vreme des-
pre inutilitatea tunelului 
și imposibilitatea realiză-
rii acestuia. În 2008, 
Funar declara că realiza-
rea unui tunel ar fi  chiar 
„mai ieftină decât o cen-
tură ocolitoare”.

O altă idee „creaţă” a fost 
trenul suspendat, care ur-
ma să lege Mănășturul 
de zona industrială. 
Despre monorail se vor-
bea încă din anii ’80, sub 
forma unui tren suspen-
dat deasupra Someșului 
Mic. În 2015, administra-
ţia locală alocase 1 milion 
de lei pentru realizarea 
unui studiu de oportuni-
tate. De atunci însă, ide-
ea s-a „transfi gurat” în 
proiectul realist al trenu-
lui metropolitan.

Proiecte fanteziste, 
moarte din fașă

Telegondola ar putea uni (cândva) cele trei obiective turistice, respectiv Salina Turda, Cheile Turzii și Cheile Turenilor

Cel mai modern internat 

pentru elevii cu defi cienţe 

de auz din ţară a fost con-

struit la Cluj-Napoca.

Consiliul Judeţean a fi nali-

zat construcţia noului internat 

al Liceului pentru Defi cienţi 

de Auz din Cluj-Napoca. Aces-

ta este cel mai modern inter-

nat al unei şcoli speciale din 

ţară. Proiectul, în valoare de 

peste 2,1 milioane de euro 

(10.135.000 de lei), este sin-

gurul internat din România de 

acest fel, din punct de vedere 

al condiţiilor de acomodare şi 

confortul oferit elevilor.

Banii au fost asiguraţi în 

proporţie de 98% de CJ Cluj. 

Dotarea dormitoarelor cu mo-

bilier a fost realizată prin-

tr-o alocare separată din bu-

getul Consiliului Judeţean, 

în valoare de 214.000 lei. O 

nouă cladire era necesară 

pentru a putea separa cele 

două servicii principale ofe-

rite elevilor. Cele două ser-

vicii sunt: activitatea instruc-

tiv-educativă şi cazarea (plus 

servirea mesei).

Elevii se vor bucura 
de condiţii decente

Până în prezent, elevii din 

alte judeţe care urmau să 

studieze la acest liceu erau 

cazaţi în clădirea veche a 

şcolii, care avea 130 de ani, 

în şase dormitoare interca-

late printre sălile de clasă, 

fi ecare spaţiu dispunând de 

câte 25-30 de paturi etajate. 

Noul internat este indepen-

dent de corpul şcolii, iar clă-

direa are 14 dormitoare, pe 

trei etaje, cu 150 de paturi 

neetajate, cu cel mult patru 

paturi într-o cameră, respec-

tiv un grup sanitar comun la 

fi ecare două dormitoare.

Subsolul clădirii este com-

pus dintr-un adăpost de pro-

tecţie civilă, centrală termică, 

depozite de alimente, spălăto-

rie, uscătorie, călcătorie şi gru-

puri sanitare pentru personal. 

Sala de mese este situată la par-

ter şi are o capacitate de 128 

de locuri. Tot la parter se afl ă 

bucătăria şi infi rmeria.

În prezent, la Liceul pen-

tru Defi cienţi de Auz din 

Cluj-Napoca studiază atât elevi 

proveniţi din Cluj, cât şi din 

alte 17 judeţe ale ţării.

Internat modern pentru elevii cu deficiențe 
de auz, construit la Cluj-Napoca
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Operaţiunea foarte delica-

tă de demontare a schele-

lor care înconjurau fl eşa 

catedralei Notre-Dame din 

Paris înainte de incendiul 

de la 15 aprilie 2019 şi 

care punea în pericol 

siguranţa clădirii, a fost 

fi nalizată, a anunţat insti-

tuţia publică responsabilă 

de şantier, relatează AFP.

Eliminarea schelelor a înce-

put în data de 8 iunie şi a du-

rat mai puţin de şase luni. Al-

cătuite din 40.000 de piese cân-

tărind 200 de tone, dintre care 

jumătate aveau peste 40 de me-

tri înălţime, schelele reprezen-

tau o ameninţare serioasă pen-

tru această bijuterie a artei go-

tice. Demontarea a fost fi nali-

zată în prezenţa ministrului 

francez al Culturii, Roselyne 

Bachelot, care a dat asigurări 

că proiectul de restaurare va fi  

„terminat până în 2024” şi că 

„vom cânta un Te Deum” în 

catedrala restaurată.

„Ameninţarea pe care a-

ceastă schelă o reprezenta 

pentru catedrală nu mai exis-

tă acum. Vom putea aborda 

ultimele etape de securizare”, 

a declarat generalul Jean-Lou-

is Georgelin, preşedintele in-

stituţiei publice responsabile 

de şantier, mulţumind mun-

citorilor „care au lucrat neo-

bosit pentru a efectua aceas-

tă operaţiune”.

În timpul incendiului de 

anul trecut, fl eşa catedralei 

emblematice din Paris era în 

restaurare. Schela a fost de-

formată de căldura emisă de 

fl ăcări, iar piesele s-au sudat 

între ele. Înainte de restaura-

rea propriu-zisă, va fi  necesa-

ră evacuarea molozului, se-

curizarea bolţilor, apoi conso-

lidarea acestora şi umplerea 

breşelor. Pe lângă fl eşa lui Vi-

ollet-Le-Duc, care va fi  recon-

stituită identic, frescele din 

cele 28 de capele laterale vor 

trebui curăţate.

Notre Dame, renovată până în 2024

În deschiderea unei confe-

rinţe de presă susţinute 

miercuri, Maia Sandu i-a 

îndemnat pe locuitorii 

Republicii Moldova, în 

contextul pandemiei de 

coronavirus, să se proteje-

ze şi să fi e solidari cu cei 

mai vulnerabili.

„Vă rog să purtaţi mască, in-

clusiv pentru a-i proteja pe oa-

menii în vârstă, cu probleme 

de sănătate, să amânaţi petre-

cerile şi alte evenimente pe mai 

târziu. E important să ne soli-

darizăm pentru că doar aşa pu-

tem depăşi această perioadă di-

fi cilă”, a spus preşedintele ales 

al vecinilor de peste Prut.

Moldova, într-o criză 
„pe toate dimensiunile”

Maia Sandu a subliniat că 

Republica Moldova se afl ă „într-o 

situaţie de criză pe toate dimen-

siunile” şi că lucrurile ar putea 

fi  soluţionate prin acţiuni trep-

tate, pe trei direcţii prioritare: o 

politică externă pozitivă şi be-

nefi că pentru cetăţeni, pentru a 

scoate ţara din izolare; un bu-

get de stat pentru 2021 care să 

asigure resursele pentru susţi-

nerea economiei; acţiuni ferme 

pentru combaterea corupţiei.

Referitor la politica externă, 

Maia Sandu a spus că a plani-

fi cat deja întrevederi cu preşe-

dinţii ţărilor vecine – Ucraina 

(Volodimir Zelenski) şi Româ-

nia (Klaus Iohannis). În plus, 

mesajele de felicitare din partea 

instituţiilor internaţionale, a ofi -

cialilor din UE, Rusia şi SUA ară-

tă deschiderea ţărilor străine 

pentru susţinerea Republicii Mol-

dova, a subliniat Maia Sandu.

„Voi depune toate efortu-

rile ca Republica Moldova să 

aibă relaţii bune şi cu Estul, 

şi cu Vestul. Voi solicita aju-

toare medicale – echipamen-

te, utilaje, teste şi medicamen-

te pentru COVID-19. Voi pu-

ne în discuţie asigurarea ţării 

cu vaccinuri anti-COVID în vi-

itorul cel mai apropiat posi-

bil”, a declarat Maia Sandu.

În ceea ce priveşte bugetul 

de stat pentru 2021, preşedin-

tele ales solicită guvernului 

să prevadă bani pentru siste-

mul de sănătate, atât pentru 

fi nanţarea tratamentelor îm-

potriva COVID-19, cât şi pen-

tru alte boli, precum cele on-

cologice, şi pentru intervenţii 

chirurgicale. Sandu solicită să 

fi e prevăzut tratamentul gra-

tuit la domiciliu pentru per-

soanele infectate cu noul co-

ronavirus, iar personalul me-

dical să fi e stimulat fi nanciar.

Sandu propune 
înăsprirea pedepselor 
pentru fraude

De asemenea, Maia Sandu 

cere ca bugetul pentru anul vi-

itor să includă fi nanţe pentru 

ajutorarea sectorului agricol şi 

a agenţilor economici. În acest 

sens, colegii deputaţi urmează 

să propună măsuri în parlament.

Referitor la justiţie şi măsu-

rile anti-corupţie, Maia Sandu 

promite că va aproba o nouă 

componenţă a Consiliului Su-

perior al Magistraturii şi va în-

treprinde măsuri pentru modi-

fi carea modului de activitate a 

respectivei instituţii. Ea a decla-

rat că trebuie întreprinse măsuri 

pentru soluţionarea dosarelor 

ce ţin de furtul miliardului, con-

cesionarea Aeroportului Inter-

naţional de la Chişinău şi fi nan-

ţarea partidelor. În plus, consi-

deră Maia Sandu, trebuie apli-

cate mecanisme ce ar împiedi-

ca magistraţii compromişi, ca-

re au aprobat „decizii dubioa-

se”, să fi e promovaţi în funcţie.

Preşedintele ales Maia San-

du a promis că va veni cu ini-

ţiative legislative ce ar înăs-

pri pedepsele pentru fraude 

ce ţin de fi nanţări ilegale.

Prioritățile Maiei Sandu: 
politica externă, lupta anticorupție
Preşedintele ales al Republicii Moldova propune acţiuni pe trei direcţii: 
politica externă, bugetul de stat pe 2021, justiţie corectă

Maia Sandu propune acţiuni pe trei direcţii esenţiale: politica externă, 
bugetul de stat pentru 2021, justiţie corectă şi luptă anticorupţie

Numărul de înnoptări 

înregistrate în structurile 

de primire turistică din 

ţările UE s-a situat la 1,1 

miliarde în primele opt 

luni din 2020, un declin 

de 50% faţă de perioada 

similară din 2019, pe fon-

dul efectelor pandemiei de 

coronavirus, arată datele 

publicate, miercuri, de 

Ofi ciul European de 

Statistică (Eurostat).

Cel mai sever declin al nu-

mărului de înnoptări înregistra-

te în structurile de primire tu-

ristică din UE a fost în aprilie 

(95%) şi mai (89%), compara-

tiv cu aceleaşi luni din 2019.

În sezonul de vară s-a în-

registrat doar o redresare par-

ţială, cu scăderi de 71% în iu-

nie, 42% în iulie şi 32% în au-

gust. În perioada iulie-august 

2020, numărul înnoptărilor în-

registrat în structurile de pri-

mire turistică din UE a scăzut 

cu 37% faţă de perioada simi-

lară din 2019.

În perioada iulie-august 2020, 

declinul înnoptărilor înregistra-

te în structurile de primire tu-

ristică din UE a fost mai puter-

nic pentru oaspeţii din ţările 

străine (60% comparativ cu pe-

rioada similară din 2019) decât 

pentru oaspeţii interni din ţări-

le care au raportat datele (17%).

În toate statele membre UE 

pentru care există date disponi-

bile s-a înregistrat o scădere a 

numărului de înnoptări în struc-

turile de primire turistică din UE 

în primele opt luni din 2020, 

comparativ cu perioada simila-

ră din 2019, de la un declin de 

29% în Olanda, la un recul de 

77% în Grecia.

Turismul din Uniunea 
Europeană, făcut praf 
de coronavirus

Preşedintele ales Joe Biden 

a anunţat că America „s-a 

întors, gata să conducă 

lumea”, cu ocazia prezentă-

rii viitoarei sale echipei de 

politică externă şi securitate 

naţională, informează AFP.

Democratul în vârstă de 78 

de ani a prezentat primele şase 

mari nume desemnate să îi fi e 

alături după ce se va muta la 

Casa Albă, pe 20 ianuarie. Dis-

cursul său a fost marcat de me-

saje-cheie precum revenirea la 

multilateralism, opusul devizei 

„America Întâi” a administraţi-

ei Donald Trump, precum şi „de-

terminarea” sa de a combate 

schimbările climatice.

„Aceasta este o echipă care 

refl ectă faptul că America s-a în-

tors, gata să conducă lumea şi să 

nu se retragă din ea”, a spus Joe 

Biden, alături de care s-a afl at vi-

itoarea vice-preşedintă Kamala 

Harris. Această primă rundă de 

numiri include mai multe perso-

nalităţi experimentate care au fă-

cut parte din administraţia Oba-

ma, precum Antony Blinken, vi-

itorul secretar de stat.

„Nu putem rezolva singuri 

problemele lumii, trebuie să lu-

crăm cu alte ţări”, a declarat 

Blinken, adjunctul secretarului 

de stat american în administra-

ţia Obama, care a subliniat, în 

intervenţia sa, „necesitatea coo-

perării şi a parteneriatului cu ţă-

rile străine”. „Multilateralismul a 

revenit, diplomaţia a revenit”, a 

subliniat, la rândul ei, viitoarea 

ambasadoare a SUA la ONU, Lin-

da Thomas-Greenfi eld.

Biden se întoarce spre 
femei şi minorităţi

Semnalând angajamentul 

de a aborda „criza climatică”, 

viitorul preşedinte al SUA a 

creat o funcţie de emisar spe-

cial pentru John Kerry, fostul 

şef al diplomaţiei americane, 

pentru ca acesta „să se mobi-

lizeze” pentru a face faţă aces-

tei „ameninţări existenţiale”.

„Nu subestimez nici mă-

car o secundă difi cultăţile în 

îndeplinirea angajamentelor 

mele îndrăzneţe. Dar, în ace-

laşi timp, nimeni nu ar tre-

bui să subestimeze o secun-

dă hotărârea mea de a face 

acest lucru”, a spus preşe-

dintele ales, care a promis că 

din prima zi a mandatului 

său va readuce SUA în Acor-

dul de la Paris şi se va anga-

ja pentru atingerea neutrali-

tăţii emisiilor de dioxid de 

carbon până în 2050.

Joe Biden, care a afi rmat 

că doreşte să acorde un loc 

mai mare femeilor şi mino-

rităţilor în administraţia sa, 

a desemnat primul hispanic 

în fruntea securităţii interne, 

pe Alejandro Mayorkas, şi 

prima femeie în fruntea ser-

viciile de informaţii, Avril 

Haines. Jake Sullivan, numit 

consilier de securitate naţio-

nală, este un apropiat al li-

derului democrat.

Joe Biden intenţionează, 

de asemenea, potrivit unei 

surse din anturajul său, să 

numească la Trezorerie pe fos-

ta preşedintă a Băncii Centra-

le, Janet Yellen, funcţie ocu-

pată până acum doar de băr-

baţi. Prin alegerea unor per-

sonalităţi califi cate şi obişnu-

ite cu puterea, fără a produ-

ce surprize, Joe Biden sem-

nalează revenirea la o politi-

că mai tradiţională decât cea 

a predecesorului său.

Președintele Biden: 
„America este gata 
să conducă lumea”
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

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

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

TERENURI

¤ 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 parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

¤ Teren de vânzare în Florești, str. 
Stejarului (Cetatea Fetei), suprafa-
ţa de 1200 mp, cadastrat, preţ 38 
euro/mp. Informaţii și detalii su-
plimentare la telefon 
0755-076628. (6.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită vă-
zut! Pentru informaţii și ate detalii 
sunaţi la tel. 0748-882701. (6.14)

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Pensiunea Sfânta Sava, teren 
plan, compact, pretabil pentru 
construcţii de anvergură, front 
280 m direct la șoseaua europea-
nă E60, curent electric, carte funci-
ară, preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (6.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, în 
cart. Iris, situat între case, front 27 
m la drum, carte funciară, cadas-
tru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren, preţ 
10 euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (6.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 3 ca-
mere, mobilat, izolat, etaj 1, zonă 
liniștită, pe termen lung, preț con-
venabil. Rog seriozitate. Informații 
și detalii suplimentare sunați la tele-
fon 0743-330440. (2.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, în 
cart. Mărăști, zona cinema, centrală 
proprie, utilat complet, preţ 300 eu-
ro. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la nr. de tel. 0758-051260. 
(3.7)

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

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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TUIT

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

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

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

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

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

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

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

SPAŢII

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau mun-
că de birou. Aștept telefoane la nr. 
0749-892645. (4.14)

¤ Clujean serios, caut de lucru sau 
execut zugrăveli în domeniul fi ni-
sări, lavabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe lemn, 
fi er, trag glet. Mă puteţi contacta la 
nr. de tel. 0749-974302. (6.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept și 
cu ziua. Aștept telefoane la 
0749-974302, 0755846290. (4.7)

¤ Ehipă formată din două per-
soane, caută de lucru ca șofer 
pentru curse tur-retur, weeken-
duri libere sau la două săptă-
mâni, în comunitatea europeană. 
Pentru alte informaţii și detalii 
sunaţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (6.7)

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

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

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

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

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

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

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-

zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
construcțiilor. Ofer seriozitate, accept 
și cu ziua. Pentru oferte, aștept tele-
foane la 0749-974302 sau 
0755846290. (2.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la do-
miciliul clientului. Pentru informații 
suplimentare sunați la tel. 0721-
639290 sau 0264-555842. (2.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, plata 
în rate. Informații suplimentare la 
tel. 0722-325365. (2.7)

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894

E-mail: traduceritoledo@
yahoo.com

¤ Îmi ofer serviciile pentru îngrijire 
persoane bolnave, ofer îngrijire, 
fac curat în podurim curţi, zugră-
vesc, îngrijesc oi și vaci.. Aștept să 
fi u contactat la 0755-846290 sau 
0749-974302. (3.7)

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

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

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Pia-
ţa Flora sau aduc copii de la 
școală, activităţi sportive. Aș-
tept telefoane la 
0759-660846.

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

AUTO-MOTO

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

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând mașină de cusut Singer la 
pedală. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, 
cu 4 sertare, puţin folosit, în 
stare bună de funcţionare, 
preţ negociabil. Informaţii 

suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (7.7)

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

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

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

¤ Vând orgă electronică PSR 320. Pen-
tru informații și detalii suplimentare 
sunați la telefon 0744-282885. (2.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0742-401019. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.11)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (3.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (3.14)

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (3.14)

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

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv, cu furnir din nuc. Inf. la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

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

MEDITAŢII

¤ Profesor de limba germană cu 
experienţă vastă în domeniu, 
ofer meditaţii la diverse niveluri, 
de la începători până la avansaţi. 
Cer și ofer seriozitate. Întâlnirile 
la curs nu se calculează în ore, ci 
în ședinţă. Durata unei ședinţe 
este de aproximativ 1 oră și 
30-40 de minute în funcţie de ca-
pacitatea de concentrare a per-
soanei respective. Preţul este 80 
de RON. Tel. 0751-975749. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând sanuri pentru cizme băr-
bătești, nr. 41.42. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 

informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0744-282885. (6.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (6.7)

¤ Vând set poker jetoane și cărți de 
joc. Pentru informații și detalii supli-
mentare sunați la telefon 0744-
282885. (2.14)

¤ Vând aluni și nuci pentru plantat. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

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

¤ Vând seminţe de spanac și de sa-
lată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (3.14)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte in-
formaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (5.11)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 l 
și 5 l. Informații și detalii la telefon 
0744-282885. (2.14)

¤ Vând saltea pătuţ pentru copii, 
60 x 120 cm, preţ 30 RON. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, preţ 
negociabil. Sunaţi la nr. de telefon 
0744-282885. (6.14)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (6.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (6.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, preţ 
200 RON. Informaţii la telefon 
0264-424005, 0745-300323. (6.7)

¤ De vânzare miez de nucă pro-
ducţie 2020 din zonă nepoluată, 
la 50 km de Cluj, preţ 30 RON/kg 
și nucă în coajă la preţul de 10 
RON/kg. Informaţii la tel. 
0748-220979. (6.7)

¤ Vând cizme de damă nr. 39, cu 
carâmb înalt, stare foarte bună, 
preţ 100 RON. Informaţii la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

COLECŢIONARI

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

ANIMALE

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

PIERDERI

¤ Subscrisa BEST BIO KAYRA 
S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-
Napoca, Strada Eugen Ionesco, Nr. 
40B, Județ Cluj, înregistrată la 
O.R.C. Cluj sub nr. J12/1227/2017, 
având C.U.I. 37289510, declarăm 
pierdute 2 Certifi cate Constatatoa-
re. Le declarăm nule.

¤ Subscrisa VOLTENERGY S.R.L., 
J12/2664/2005, C.U.I. 17794127, de-
clar pierdut certificat constatator nr. 
95369/18.07.2005. Se declară nul.
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ANUNŢ

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR DIN COMUNA IARA

Unitatea administrativ-teritorială Iara, judeţul Cluj, anunţă

publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale: 8, 13, 26, 27, 28 , 29 , 131 – în 
locurile numite popular „Meghieş, Dos, Mazărişti, Toptile, 
Cânepişti, Valea lui Balin, Valea Agrişului, Oşel“, începând 
cu data de 02.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei comunei Iara, judeţul Cluj, conf. art. 14 
alin. (1) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare. Cererile de 
rectifi care a documentelor tehnice vor fi  depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

Pentru informaţii: Claudiu Opre, 0747788585.

ANUNŢ

Campanii de colectare DEEE
A unsprezecea acţiune de 

colectare a deșeurilor electrice 
din acest an se va desfășura 

sâmbătă, 28 noiembrie 2020 și 
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 fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

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

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

METROLINK S.R.L., în calitate de titular, anunță 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de 
mediu pentru „PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN 
INTRAVILAN, DEZVOLTARE ZONĂ DE AGREMENT TURISTICĂ, 
CONSTRUIRE CLĂDIRI, ÎMREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢILE 
EXISTENTE ÎN ZONĂ“, amplasat în județul Cluj, comuna 
Tureni, satul Tureni nr. F.N..

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, 
nr.99 și la sediul titularului/proiectantului din judeșul Cluj, 
mun. Cluj-Napoca, str. Răsăritului nr. 73, începând cu data 
de 23.11.2020, între orele 9:00-14:30.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 11.12.2020, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-
412.914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
vineri, între orele 9.00-13.00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

GIUREA CONSTANTIN ŞI RAFAI IULIANA ALEXANDRA 
în calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu: „PUZ introducere 
teren în intravilan, parcelare teren, construire case unifamiliale, 
accese, împrejmuiri, branşamente şi racorduri la reţele de 
utilităţi urbane“, Baciu, f.n., judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, str. Avram Iancu nr. 408F, et. 6, ap. 54, com. 
Florești, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
14.00, din data 24.11.2020.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 10.12.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi cările și 
completările ulterioare, DEMOFER INVEST S.R.L. anunţă 
începerea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea „Colectarea deşeurilor metalice 
feroase şi neferoase, deşeurilor nemetalice şi acumulatorilor 
auto uzaţi“, de pe amplasamentul situat în localitatea 
Cluj-Napoca, str. Câmpina, nr. 88, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99 sau pe mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro.
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Halterofilii români, 
descalificaţi 
de la JO 2012
Trei halterofi li români partici-
panţi la Jocurile Olimpice 2012 
de la Londra, unde doi dintre ei 
au obţinut medalii, au fost des-
califi caţi retroactiv pentru această 
competiţie după noi analize care 
au relevat produse în eșantioa-
nele lor de urină, a anunţat, 
miercuri, Comitetul Internaţional 
Olimpic (CIO), odată cu fi naliza-
rea procedurilor.
Răzvan Martin, în vârstă de 28 
ani, a obţinut medalia de bronz 
la categoria 69 kg, în faţa 
nord-coreeanului Kim 
Myong-hyok, în timp ce Roxana 
Cocoș, 31 de ani, a luat meda-
lia de argint în proba feminină 
la aceeași categorie, devan-
sând-o pe kazaha Anna 
Nurmuhambetova.
Gabriel Sîncrăian, 31 de ani, a 
concurat la JO 2012 la catego-
ria 85 kg, fără să reușească să 
încheie concursul.
După cum s-a anunţat în luna 
ianuarie, Răzvan Martin, meda-
liat cu bronz la Jocurile 
Olimpice de la Londra din 
2012, a fost depistat pozitiv cu 
steroizi în cadrul unui test anti-
doping efectuat în prezent de 
AMA/WADA asupra mostrei 
prelevate la momentul respec-
tiv și risca să îi fi e retrasă me-
dalia după analizarea probei B.
În ianuarie s-a anunţat că 
Roxana Cocoș a fost și ea de-
pistată pozitivă la Jocurile 
Olimpice de vară de la Londra, 
în 2012, în urma reanalizării 
probelor prelevate și risca și ea 
să piardă medalia de argint cu-
cerită la cat. 69 kg.
În aceeași lună, Federaţia 
Internaţională de Haltere a in-
dicat că sportivul român Gabriel 
Sîncrăian a fost depistat pozitiv 
la controlul antidoping pentru 
a treia oară, după reanalizarea 
eșantioanelor prelevate la 
Jocurile Olimpice de la Londra, 
din 2012.
Gabriel Sîncrăian este însă deja 
suspendat, după ce a fost găsit 
dopat la JO 2016, de la Rio de 
Janeiro. El a fost găsit pozitiv la 
testosteron atunci și a pierdut 
medalia de bronz câștigată la ca-
tegoria 85 kg. În 2017, Sîncrăian 
a fost suspendat pentru o perioa-
dă de opt ani de către Federaţia 
Internaţional de Haltere (IWF).

Baschetbalistele 
încep sezonul vineri
Echipa de baschet feminin 
Universitatea Cluj se va afl a în faţa 
primului „examen” din Liga 
Naţională, în cadrul turneului pro-
gramat să se desfășoare la sfârșitul 
acestei săptămâni la Satu Mare.
Elevele antrenorului Ioannis 
Koukos vor întâlni în Sala LPS 
„Ecaterina Both” în ordine for-
maţiile CSM Satu Mare, CSM 
Oradea și FCC Baschet Arad.
Programul turneului:
¤ Vineri, 27.11.2020
» CSM Oradea – FCC Baschet 
Arad – ora 17:00
» CSM Satu Mare – „U” Cluj – 
ora 19:30
¤ Sâmbătă, 28.11.2020
» „U” Cluj – CSM Oradea – ora 
17:00
» CSM Satu Mare – FCC Baschet 
Arad – ora 19:30
¤ Duminică, 29.11.2020
» „U” Cluj – FCC Baschet Arad – 
ora 17:00
» CSM Satu Mare – CSM 
Oradea – ora 19:30

Pe scurt

PUBLICITATE

Un nou component al naţio-

nalei masculine de baschet 

a României a fost testat 

pozitiv la COVID-19, la tes-

tarea efectuată în Spania, 

înaintea meciurilor cu 

Spania şi Polonia, din preli-

minariile FIBA EuroBasket 

2022, potrivit paginii 

de Facebook a Federaţiei 

Române de profi l.

„După ce unul dintre sporti-

vii noştri a fost confi rmat pozi-

tiv cu noul coronavirus la retes-

tarea efectuată de autorităţile 

spaniole, organizatorii locali şi 

FIBA au decis ca sportivul să fi e 

mutat în carantină, într-o clădi-

re special amenajată, în vreme 

ce restul componenţilor delega-

ţiei sunt obligaţi să rămână izo-

laţi în camere până la întoarce-

rea în România, având permise 

doar participarea la antrenamen-

te şi la meciurile ofi ciale”, anun-

ţă FR Baschet.

Tricolorii vor efectua teste pe 

27 noiembrie şi pe 30 noiembrie, 

de rezultatele lor depinzând al-

te eventuale măsuri restrictive.

Prima reprezentativă s-a 

confruntat înaintea plecării spre 

Spania cu şase cazuri de CO-

VID-19, cinci sportivi şi un 

membru al staff-ului tehnic fi -

ind testaţi pozitiv. 

Caz de COVID-19 la echipa 
națională de baschetUniversitatea Cluj joacă 

astăzi, de la ora 16:30, 

împotriva celor de la 

AFK Csíkszereda 

Miercurea Ciuc.

Formaţia lui Costel Ena-

che începe o serie inferna-

lă cu patru meciuri în doar 

10 zile, inclusiv o deplasa-

re până la Huşi.

„Studenţii” sunt pe locul 

11 în clasament înaintea 

meciului de la Miercurea 

Ciuc, dar un succes obţinut 

în această după-amiază poa-

te duce formaţia lui Costel 

Enache în preajma locuri-

lor de playoff.

Universitatea are două 

înfrângeri consecutive în 

campionat, iar meciul de 

la Miercurea Ciuc se anun-

ţă extrem de complicat. 

Gazdele au luat un punct 

cu liderul Universitatea Cra-

iova 1948 şi au bătut cu 

2-0 Poli Timişoara, echipă 

care se află pe locul secund 

în Liga a 2-a.

Antrenorul Universităţii 

a oferit o serie de declaraţii 

înaintea jocului pe care „stu-

denţii” îl vor juca astăzi.

„Despre echipa din Mier-

curea Ciuc pot spune că es-

te o formaţie omogenă, 

agresivă şi bine organiza-

tă. În ultima perioadă au 

avut evoluţii şi rezultate 

fluctuante, dar per total au 

o atitudine foarte bună. 

Suntem obligaţi să ne în-

toarcem cu un rezultat bun, 

deoarece am făcut mulţi 

paşi greşiti şi nu avem ne-

voie de încă unului. În ur-

mătoarea perioadă vom 

avea şi un program aglo-

merat cu meci la Huşi, apoi 

acasă. Terenurile sunt gre-

le, dar nu avem timp de 

plâns şi trebuie să găsim 

soluţii.”, a declarat Costel 

Enache înaintea meciului.

Universitatea va juca pe 

29 noiembrie cu Huşana 

Huşi în Cupa României, pe 

2 decembrie cu Farul, iar pe 

5 decembrie cu Dunărea Că-

lăraşi, ambele meciuri fiind 

pe teren propriu.

„U” Cluj joacă în deplasare la Miercurea Ciuc

Campioana României a 

pierdut meciul tur cu 5-0, 

într-o partidă în care tehni-

cianul „feroviarilor” a fost 

nevoit să încropească o 

defensivă neexperimentată.

CFR Cluj nu s-a putut baza 

la meciul tur pe Vinicius, Ces-

tor și Burcă. Ultimul dintre cei 

absenți a fost recuperat după 

infectarea cu COVID-19, în timp 

ce Vinicius și Cestor rămân în 

continuare accidentați. Cristi 

Manea a fost utilizat în centrul 

defensivei la meciul de la Ro-

ma, dar s-a accidentat la echi-

pa națională și cel mai proba-

bil va rata meciul de joi seara.

Campioana României 
nu se poate baza 
pe liderul echipei

Ciprian Deac a fost depistat 

pozitiv cu COVID-19 și nu va ju-

ca în meciul cu AS Roma. Într-o 

situație similară se afl ă și Ovidiu 

Hoban, dar și Ben Youssef. Tuni-

sianul nu avea drept de joc în Eu-

ropa League și oricum nu ar fi  

putut evolua cu formația italiană.

Absențe importante 
și la AS Roma

Paulo Fonseca a avut proble-

me după ce la echipă a apărut 

un focar de COVID-19. Edin 

Dzeko și Lorenzo Pellegrini au 

fost cei mai importanți jucători 

care au lipsit în ultimele săptă-

mâni. Cei doi vor rata cel mai 

probabil și meciul de la Cluj.

Romanii au și ei mari pro-

bleme în defensivă  din cauza 

absențelor lui Marash Kum-

bulla, Federico Fazio și Davi-

de Santon. Roger Ibanez și Gi-

anluca Mancini nu sunt refăcuți 

compleți și ar putea să absen-

teze și ei la duelul cu CFR.

AS Roma trece printr-o formă 

excelentă și are în acest moment 

4 victorii consecutive și 13 goluri 

marcate.  „Gialorossi” sunt pe po-

dium în Serie A și visează la titlu 

în campionatul Italiei.

Dan Petrescu a prefațat me-

ciul cu AS Roma după parti-

da cu UTA Arad din Liga 1.

„Clubul are un spirit, are 

un nume şi jucătorii ştiu să se 

mobilizeze la aceste meciuri 

importante cu adversari mult 

mai valoroşi. Noi sperăm ca 

în continuare să se întâmple 

asemenea lucruri şi echipa să 

scoată rezultate favorabile cu 

adversari mai buni. Când joci 

cu Roma, e clar că Roma plea-

că favorită. În contextul acci-

dentărilor pe care le avem va 

fi  mai greu, dar nu imposibil. 

Deci, o şansă există şi trebuie 

să o jucăm până la capăt”, a 

spus Dan Petrescu, la conferința 

de presă.

CFR Cluj se duelează astăzi 
cu AS Roma în Europa League
CFR Cluj – AS Roma se joacă astăzi, de la ora 22:00, în Grupa A din Europa League.
Petrescu are din nou probleme în apărare şi nu se poate baza pe fundaşul central Paulo Vinicius.

CFR Cluj şi AS Roma se dulează astăzi în etapa a patra din grupele UEFA Europa League
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