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Aglomeraţia de pe strada Albac ar putea deveni istorie. 
Serviciul de Înmatriculări se mută în Someşeni?
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La Cluj-Napoca, preţul locuinţelor 
va continua să crească și în 2020

ACTUALITATE

Amenzi mai mari dacă refuzaţi 
să vă legitimaţi în fața polițiștilor

Specialiştii în domeniul imo-
biliar spun că în 2020 preţul lo-
cuinţelor va continua să creas-
că, după ce apartamentele s-au 
scumpit oricum considerabil pe 
parcursul anului trecut. În acest 
moment, Cluj-Napoca este ora-
şul din România cu cele mai 
scumpe locuinţe, urmat de Bu-
cureşti, Timişoara şi Iaşi.

În Cluj-Napoca, de la 1.450 
de euro pe metrul pătrat, cei ca-
re-şi caută locuinţe au ajuns să 
plătească în medie şi 1.700 de 
euro, în timp ce în Capitală, pre-
ţul mediu a ajuns la 1.413 euro 
de la 1.382 de euro.

Specialiştii din imobiliare cred 
însă că şi în 2020 preţurile vor mai 
creşte, dar se tem să nu depăşeas-
că ritmul normal al economiei.

„Vor creşte preţul apartamen-
telor din Cluj în 2020. Îmi doresc 
să crească nu mai mult decât ve-

niturile populaţiei şi nu mai mult 
decât ritmul normal al economi-
ei, să nu ajungem într-o zonă de 
bulă. În continuare, Clujul este 
cel mai scump oraş din Româ-
nia, avem un preţ mediu rapor-
tat la ultimul trimestru din 2019 
de peste 1.500 de euro, în me-
die, pe când în Bucureşti, avem 
1.300 pe metru. Acest lucru es-
te datorat cererii foarte mari ca-
re există în Cluj, mai mare de-
cât în Bucureşti”, a spus Adrian 
Vasiu, agent imobiliar.

Economiştii spun că feno-
menul nu este unul negativ, ci 
din contră, unul pozitiv care 
nu seamnă deloc cu ce am tră-
it înainte de criza din 2008.

„În zona imobiliară, mai 
ales în zona Clujului, presiu-
nea din partea cererii este una 
ridicată”, a declarat Liviu De-
ceanu, economist.

Noile prevederi în domeniul 
ordinii și siguranței publice au 
intrat în vigoare duminică. Ast-
fel, noua lege prevede, printre 
altele, amendarea cu până la 
1.500 de lei a persoanelor ca-
re refuză să furnizeze 
polițiștilor sau jandarmilor da-
te de identifi care sau să se pre-
zinte la sediul Poliției.

Noile reglementări introduc 
și prezumția săvârșirii unei 
acțiuni violente împotriva 
polițistului, dacă persoana care 
a fost avertizata să nu se apro-
pie continuă să se apropie de 
polițist. Acțiunea persoanei dă 
dreptul polițistului de a interve-
ni, utilizând forța, proporțional 
și strict cât este necesar pentru 
a înlătura pericolul și pentru a 
lua măsurile legale necesare.

Noile reglementări prevăd 
că „refuzul unei persoane de 

a furniza date pentru stabili-
rea identităţii sale sau de a se 
prezenta la sediul poliţiei, la 
cererea ori la invitaţia justifi-
cată a organelor de urmărire 
penală sau a organelor de or-
dine publică, aflate în exerci-
tarea atribuţiilor de serviciu” 
se sancționează cu amendă de 
la 500 lei la 1.500 lei.

O altă modifi care legislativă 
care a intrat în vigoare dumini-
că vizează sancționarea celor 
care organizează petreceri pri-
vate și folosesc aparatură mu-
zicală care tulbură liniștea în 
cartiere rezidențiale cu amenzi 
între 2.000 și 3.000 de lei.

De asemenea, în cazul repe-
tării contravenției în termen de 
24 de ore, se aplică o amendă 
de până la 6.000 de lei sau pre-
starea a 100 – 150 de ore de ac-
tivităţi în folosul comunităţii.

SĂNĂTATE

Devine vaccinarea 
obligatorie?
Legea care prevede obligativitatea vacci-
nării, blocată de mai bine de doi ani, a de-
venit o prioritate pentru PSD.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Fântânile arteziene 
intră iar în reparaţii
În Cluj-Napoca, sunt în total 14 fântâni 
arteziene. Multe dintre acestea arată 
deplorabil.  Pagina 9

Case construite legal,
dar fără autorizaţie?!
Valea Fânațelor, un paradis! Al ilegalităților imobiliare!

Horă uriaşă şi foc de artificii spectaculos de „Mica Unire”. Clujenii şi politicienii s-au strâns, 
vineri, și au format o horă uriașă în mijlocul străzii cu ocazia celebrării Zile de 24 Ianuarie 
– Unirea Principatelor Române. Nu au lipsit concertele şi un spectaculos foc de artificii. 

inFOTO

Primăria ştie că pe Valea Fânaţelor casele au fost ridicate fără autorizație 
de construire, dar cu toate acestea nu a luat nicio măsură. Pagina 5
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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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Urmărire ca-n filme 
pe străzile din Cluj. 
Poliţiştii, pe urma unui BMW

Panică ieri pe străzile din Cluj-Napoca după ce 
un șofer beat a încercat să scape de poliţiști. 
Fugarul a fost oprit pe Strada Soporului după 
o cursă nebună în care au fost implicate apro-
ximativ 10 echipaje ale Poliţiei Rutiere și 
Locale. Șoferul unui BMW a fost urmărit de 
mai multe mașini pe străzile din Cluj-Napoca 
după ce a refuzat să oprească la un control al 
poliţiștilor. Fugarul ar fi  plecat din cartierul 
Mănăștur și a traversat tot orașul până în 
Mărăști și Gheorgheni.

Panică la o casă din Cluj, 
flăcările au făcut prăpăd
Un incendiu a avut loc, în cursul dimineții de 
duminică, pe strada Timișului, din Cluj-
Napoca. Potrivit ISU Cluj, două autospeciale 

pentru stins incendii, o autoplatformă pentru 
intervenții și salvări de la înălțimi și un echipaj 
SMURD au fost alertate, în jurul orei 11:50, 
pentru a stinge fl ăcările care au cuprins un 
chioșc de grădină și care s-au extins la un 
acoperiș. Pompierii clujeni au acționat în timp 
util, astfel încât fl ăcările nu s-au propagat mai 
departe de limitele în care au fost găsite, fi ind 
salvată, astfel, casa de locuit. Din fericire, nu 
au fost persoane rănite ca urmare a acestui 
eveniment. Potrivit cercetărilor preliminare, 
se pare că incendiul a pornit de la un scurtcir-
cuit la instalația electrică a chioșcului de grădi-
nă. Au fost distruse de fl ăcări chioșcul de gră-
dină, gardul din lemn de pe marginea 
proprietății, pe o lungime de circa 5 metri, re-
spectiv circa 35 mp din acoperiș.

Accident cu trei răniţi
în apropiere de Dej

Un accident de circulație, soldat cu răni-
rea a trei persoane, s-a produs sâmbătă 

dimineața, între localitățile Coplean și 
Cășeiu.  Potrivit primelor informații, con-
ducătorul unui autoturism care circula 
dinspre Dej spre Baia Mare, din cauza 
neadaptării vitezei într-o curbă, a pă-
truns pe sensul opus, intrând în coliziune 
cu un autoturism care circula regulamen-
tar. „O autospecială cu modul de descar-
cerare, un echipaj SMURD și două SAJ au 
intervenit pentru a gestiona o situație de 
urgență, ca urmare a unui accident rutier 
produs în apropiere de ieșirea din locali-
tatea Coplean. Pompierii sosiți la locul 
evenimentului au găsit două autoturis-
me avariate și trei persoane rămase blo-
cate într-unul dintre acestea. Au fost 
desfășurate operațiuni pentru descarce-
rarea bărbatului de pe locul șoferului și 
au fost folosite echipamentele speciale 
pentru a scoate, fără a agrava posibilele 
afecțiuni suferite, două femei rămase 
blocate în același autoturism. Cele trei 
persoane au fost preluate de către echi-
pajele medicale și au fost transportate la 
spital pentru îngrijiri și investigații de 
specialitate. Toate erau conștiente și co-
operante pe timpul intervenției pompie-
rilor”, a transmis ISU Cluj. În urma im-
pactului, trei persoane din autoturismul 
care circula regulamentar au fost rănite. 
„Persoanele rănite se aflau în autoturis-
mul condus regulamentar”, au transmis 
reprezentanții IPJ Cluj.

Pe scurt

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În iulie 2016, Asocierea 

Acciona Ingenieria – 

Baicons Impex câştigase 

licitaţia pentru reactuali-

zarea studiului de fezabi-

litate în vederea electrifi -

cării şi reabilitării liniei 

de cale ferată Cluj-Napoca 

– Oradea – Episcopia 

Bihor, oferta fi nanciară 

fi nală fi ind în valoare

 de 4,55 milioane lei 

(fără TVA).

„Reactualizarea studiului de 

fezabilitate este necesară pen-

tru evaluarea caracteristicilor 

tehnice şi operaţionale ale lini-

ei existente, analiza mediului 

socio-economic, instituţional şi 

juridic şi pentru realizarea sce-

nariilor de dezvoltare”, anunţa, 

în vara anului 2016, Compania 

Naţională de Căi Ferate CFR SA.

Acum, la peste trei ani şi 

jumătate distanţă, contractul 

pentru reactualizarea studiu-

lui de fezabilitate este în con-

tinuare „în derulare”, potrivit 

CFR SA. Obiectivul se afl ă pe 

lista proiectelor de dezvolta-

re CFR pentru anul 2020, în-

tocmită în decembrie 2019, 

derulate de către CNCF „CFR”–

SA, cu fi nanţare din fonduri 

externe nerambursabile.

La capitolul „alte proiec-

te din reţeaua TEN-T gene-

rală şi globală”, afl ată în im-

plementare se numără şi un 

alt proiect ce vizează zona 

Clujului, respectiv reabilita-

rea unui pod şi a două po-

deţe pe SRCF Cluj – lotul 4. 

Costurile proiectului fi nan-

ţat prin FEDR şi din bani de 

la Bugetul de stat se ridică 

la 27,901 mil. lei (fără TVA), 

afl ându-se momentan la un 

stadiu fi zic de 92,50%, po-

trivit CFR SA.

Ungaria, mai „agilă” 
pe şine!

În septembrie 2019, Unga-

ria a lansat deja licitaţia pen-

tru electrifi carea şi reabilita-

rea a 55 km ai liniei de cale 

ferată ce leagă Oradea de Bu-

dapesta. Dintre cele cinci li-

nii transfrontaliere dintre ce-

le două ţări, una singură es-

te electrifi cată. De fapt, în ul-

timii ani, Ungaria a moderni-

zat mult reţeaua feroviară, 

existând porţiuni importante 

cu viteze de peste 100 km/h. 

În contrast, la noi, electrifi ca-

rea liniei Cluj-Napoca – Ora-

dea este în discuţii de ani buni. 

Şi va mai dura!

Anul trecut, deşi au cres-

cut sumele alocate de Guver-

nul României pentru întreţi-

nerea infrastructurii ferovia-

re publice, de la 1,04 miliar-

de de lei în 2018, la 1,41 mi-

liarde de lei, potrivit Bugetu-

lui pe anul 2019, multe pro-

iecte feroviare au primit su-

me infi me luând în conside-

rare valoarea investiţiilor. Bu-

getul propus de Ministerul 

Transporturilor pentru elec-

trifi carea liniei de cale ferată 

între Cluj-Napoca şi Episco-

pia Bihor era cu mult mai mic 

decât ar fi  fost necesar – doar 

684.000 de lei!

Momentan, calea ferată 

Cluj-Napoca – Episcopia Bi-

hor, de pe Magistrala 300, are 

o lungime totală de 158 km, 

fi ind străbătută de cel mai „ra-

pid” tren în 2 ore şi 45 de mi-

nute (IR 406, tren direct). Pe 

anumite tronsoane există linie 

dublă (Oradea–Oşorhei, Tele-

chiu–Aleşd şi Poieni–Hue-

din-Cluj-Napoca), însă pe ma-

joritatea traseului este linie fe-

rată simplă.

Tren de mare viteză între Cluj 
și Oradea, în ritm de melc!
Proiectul de electrificare a întregului tronson Cluj-Napoca – Oradea 
a fost trecut în programul de guvernare al Guvernului Boc, în 2008

Costurile totale pentru linia ferată Cluj-Napoca – Episcopia Bihorului se ridicau la circa un miliard de euro, 
din care 228 milioane de euro urmau să meargă pentru electrifi carea liniei

Reactualizare studiu de feza-
bilitate pentru „Electrifi carea 
si reabilitarea tronsonului de 
cale ferată Cluj-Napoca – 
Oradea – Episcopia Bihor”

– Date tehnice: electrifi ca-
rea și reabilitarea a 157,9 
km linie c.f.

– Valoare SF: 4,55 mil. lei 
(fără TVA)

– Sursă de fi nanţare: 
POIM 2014 – 2020

– Stadiu: contract pentru 
reactualizare SF în derulare

Reactualizarea 
actualizării
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David Ciceo, directorul 

general al Aeroportului 

Internaţional Avram 

Iancu Cluj şi preşedintele 

Asociaţiei Aeroporturilor 

din România, a fost ales 

să facă parte din echipa 

de 7 membri care repre-

zintă organizaţia în 

Consiliul de Conducere 

Mondial al Airport 

Council International.

„Este pentru prima dată când 

un reprezentant al aeroportu-

rilor din România ajunge să fa-

că parte din forul mondial de 

conducere al unei organizaţii 

care are un rol extrem de im-

portant în modelarea regimu-

lui aviaţiei civile la nivel inter-

naţional”, transmite conduce-

rea Aeroportului Cluj.

Decizia a fost luată la şe-

dinţa Consiliului de Condu-

cere a Airport Council Inter-

national Europa, desfăşurată 

pe 22 ianuarie, la Bruxelles.

„La Bruxelles, în cadrul şe-

dinţei ACI Europe Board, co-

legii m-au votat să fi u unul 

dintre reprezentanţii europeni 

în ACI World Governing Board, 

pentru o perioadă de trei ani. 

Eu voi ocupa locul vacant pen-

tru Europa”,a declarat pentru 

Monitorul directorul Aeropor-

tului Internaţional Cluj-Napo-

ca, David Ciceo.

Alături de directorii generali 

ai aeroporturilor din München, 

Moscova (Domodedovo), Ate-

na şi Bologna şi directorii Aena 

(Spania) şi Fraport (Germania), 

David Ciceo va trebui să repre-

zinte interesele aeroporturilor 

europene pentru dezvoltarea 

unui sistem de transport aerian 

caracterizat prin siguranţă, se-

curitate, efi cienţă şi compatibi-

litate cu mediul înconjurător; 

întărirea cooperării între toate 

segmentele industriei aviaţiei şi 

promovarea unui cadru legisla-

tiv şi normativ, precum şi a unor 

politici, standarde şi practici na-

ţionale şi internaţionale în do-

meniu în acord cu interesele şi 

priorităţile aeroporturilor.

Cu ocazia întâlnirii de la 

Bruxelles, s-a desfăşurat sub în-

altul patronaj al preşedinţiei cro-

ate a Consiliului Uniunii Euro-

pene şi cu participarea unor re-

prezentanţi ai Parlamentului Eu-

ropean şi Comisiei Europene un 

summit al sustenabilităţii pen-

tru industria aviaţiei. Discuţiile 

au vizat probleme extrem de 

importante precum decarboni-

zarea aviaţiei în conformitate 

cu obiectivul Uniunii Europene 

pentru 2050 privind neutralita-

tea climatică şi măsurile con-

crete care ar trebui întreprinse 

în acest sens.

Veste excelentă pentru Aeroportul 
Internațional Avram Iancu Cluj

Legea care prevede obligati-

vitatea vaccinării este blo-

cată de mai bine de doi ani 

în comisiile parlamentare 

de la Camera Deputaţilor, 

după ce Senatul a adoptat 

actul normativ 

în octombrie 2017.

Proiectul iniţiat de Guvernul 

Tudose şi trimis Parlamentului a 

devenit acum o „prioritate legis-

lativă” pentru PSD, după ce a fost 

ţinut „la sertar” în ultimii ani.

„Sănătatea populaţiei este o 

chestiune ce ţine de siguranţa 

naţională, iar pericolul reprezen-

tat de răspândirea alarmantă a 

unor virusuri letale trebuie să ai-

bă un răspuns ferm. (...) Va fi  o 

prioritate pentru noi în această 

sesiune parlamentară să dezba-

tem şi să adoptăm proiectul. Vac-

cinarea obligatorie este o nece-

sitate şi o urgenţă. Vaccinarea re-

prezintă cea mai efi cientă şi mai 

sigură măsură pe care România 

o poate lua pentru a proteja vie-

ţile copiilor noştri”, susţine fos-

tul ministru al Sănătăţii, senato-

rul PSD, Florian Bodog.

Plenul Senatului a adoptat, 

în octombrie 2017, cu 99 de vo-

turi pentru şi o abţinere proiec-

tul de lege al Guvernului pri-

vind vaccinarea obligatorie, ca-

re prevede sancţiuni pentru pă-

rinţii care refuză vaccinarea co-

piilor ce pot merge de la aver-

tisment şi până la amenzi de 

10.000 de lei.

Legea prevede că, în cazul 

vaccinurilor obligatorii, con-

simţământul pentru imuniza-

re se prezumă ca fi ind dat, iar 

sancţiunile pentru părinţii ca-

re refuză vaccinarea copiilor 

merg de la avertisment şi pâ-

nă la amenzi de 10.000 de lei. 

La înscrierea în unităţile de în-

văţământ ar urma să fi e soli-

citată o adeverinţă care să ates-

te efectuarea vaccinurilor, iar 

în cazul în care schema nu es-

te completă, este obligatoriu 

ca în maximum un an copiii 

să fi e imunizaţi. Antigenele 

vaccinale obligatorii la intra-

rea în colectivitate a copiilor 

sunt cele împotriva difteriei, 

tetanosului, tusei convulsive, 

poliomielitei, rujeolei, rubeo-

lei, oreionului, hepatitei B.

Proiectul de legea privind 

vaccinarea obligatorie a fost sus-

ţinut de guvernul Tudose, după 

ce guvernul condus de Dacian 

Cioloş a redactat un proiect din 

care a fost eliminată obligativi-

tatea vaccinării. În 2016, Vlad 

Voiculescu, pe atunci ministru 

al Sănătăţii, preciza că textul le-

gii se referă doar la asigurarea 

stocurilor de vaccin şi la infor-

marea părinţilor.

Anul trecut, ministrul PSD al 

Sănătăţii, Sorina Pintea, declara 

că este nevoie de consens pen-

tru adoptarea Legii vaccinării.

„Pentru a putea adopta o ast-

fel de lege este nevoie de con-

sens, este o lege care va afecta 

sănătatea publică. Deocamda-

tă, însă, în Comisia de sănăta-

te există multe discuţii”, preci-

za Pintea, care a afi rmat că es-

te de părere că vaccinarea tre-

buie să fi e obligatorie.

„Părerea mea personală, pe 

care o voi exprima public pes-

te tot, este că e nevoie să avem 

în lege cuvântul obligativitate, 

pentru că, dacă nu avem aceas-

tă sintagmă, nu am rezolvat 

problema. Discuţiile sunt între 

obligativitatea vaccinării şi obli-

gativitatea informării”, a mai 

spus Pintea.

Camera Deputaţilor este ca-

meră decizională.

După ce a blocat timp de doi ani legea, 
PSD cere acum vaccinare obligatorie

Deputatul independent 

Adrian Dohotaru se 

împotriveşte realizării 

unor noi blocuri cu 13 

etaje în Mănăştur. “Cele 

două blocuri aglomerea-

ză trafi cul în zonă şi dis-

trug grădinile cartierului. 

Deja facem slalom prin-

tre maşini în drum spre 

grădiniţă, iar dacă se face 

construcţia vom avea şi 

mai mult trafi c auto”, 

susţine parlamentarul.

Dohotaru susţine că a pro-

pus printr-o petiţie semnată 

de mii de mănăştureni, ca spa-

ţiul verde din zonă să fi e rea-

bilitat şi că a trimis Comisiei 

de Urbanism mai multe obser-

vaţii. La fi nal, Dohotaru spu-

ne că a cerut Primăriei să nu 

autorizeze blocurile.

„Referitor la plan urbanis-

tic zonal – construire imobile 

cu funcţiuni mixte strada Pa-

râng, afl at în dezbatere publi-

că, menţionez ca activist, par-

lamentar şi locuitor al cartie-

rului că un nou proiect imo-

biliar într-un Mănăştur oricum 

foarte aglomerat nu este de 

dorit a fi  avizat de către Pri-

mărie în nicio circumstanţă 

(...) Urbanistic şi logic vorbind, 

această zonă, care trebuia să 

lege zona «La Terenuri» de So-

meş prin culoarul verde – al-

bastru dat de Pârâul Calvaria, 

apoi Parcul Primăverii, Dealul 

Calvaria, Canalul Morii şi Par-

cul Rozelor, trebuia să rămâ-

nă verde. Astfel, ar fi  existat o 

legătură verde neîntreruptă în-

tre Pădurea Făget şi Culoarul 

Someşului. Înainte de ‘90 a-

ceasta fâşie a fost alterată de 

construirea blocului din faţa 

Cinematografului Dacia şi de 

blocurile P+4 situate prea 

aproape de Pârâul Calvaria, în-

tre ‘90 şi 2020 s-au construit 

mastodontul Bisericii din Par-

cul Primăverii şi giganticul bloc 

semilună din Parcul Rozelor, 

care sugrumă acest traseu. În 

noul deceniu, se propune con-

tinuarea acestei logici de alte-

rare a spaţiului verde continuu 

prin amplasarea unor blocuri 

de 13 niveluri în buza Pârâu-

lui Calvaria şi 14 niveluri spre 

str. Parâng (oricum aglomera-

tă cu blocuri înalte), distru-

gând orice”, spune Dohotaru.

El este de părere că prin 

apariţia acestor noi blocuri 

se distruge “o zonă verde u-

nică şi specifi că pentru car-

tier: grădinile urbane apăru-

te spontan aici încă de la con-

struirea cartierului”.

„Dacă această investiţie 

privată profi tă la maxim de 

ceea ce poate oferi cartierul 

Mănăştur (poziţionarea lângă 

un viitor parc şi lângă pădu-

re, în apropiere de creşe, şco-

li, spaţii comerciale şi Cine-

ma Dacia), ce oferă investito-

rul la schimb comunităţilor 

locale? Un trafi c şi mai infer-

nal, spaţii verzi distruse, po-

luare, aglomerare, umbrire, şi 

mai multe suprafeţe betona-

te pentru maşini? (...) Mănăş-

turul nu e o favelă!”, conchi-

de Dohotaru.

Petiţie către Emil Boc: 
„Nu autorizaţi blocuri 
de 13 etaje în Mănăştur!"

Prefectul Clujului, Mircea 

Abrudean, are în plan să 

mute Serviciul de Permise 

şi Înmatriculări situat 

pe strada Albac în sediul 

Vămii din Someşeni.

„Permisele şi Înmatriculă-

rile funcţionează pe strada 

Albac, condiţiile sunt abso-

lut improprii pentru desfăşu-

rarea activităţii, şi din punc-

tul de vedere al cetăţeanului 

pentru că zona de aşteptare 

este foarte mică, oamenii stau 

la cozi, mai mult stau afară. 

Principala problemă este lip-

sa locurilor de parcare şi se 

blochează aproape un întreg 

cartier. Am avut discuţii şi cu 

domnul primar Emil Boc, am 

avut o grămadă de sesizări 

din partea cetăţenilor din zo-

nă afectaţi în mod direct de 

activitatea acestui serviciu. 

Ce înseamnă această activi-

tate? Peste 500 de oameni ca-

re vin zilnic pentru diverse 

probleme, permise, înmatri-

culări, numere roşii, numere 

defi nitive. Marea majoritate 

sunt din afara oraşului, toţi 

vin cu maşina, blochează par-

cările altora pentru că nu au 

unde parca, acesta este ade-

vărul. Angajaţii acestui ser-

viciu îşi desfăşoară activita-

tea în nişte condiţii greu de 

imaginat”, spune noul prefec 

al Clujului.

Acesta spune că are 
în plan două soluţii.

„Soluţiile sunt două în acest 

moment la care lucrăm. Una 

este, de fapt şi o prioritate a 

Guvernului şi a mandatului 

meu, descentralizarea servicii-

lor publice comunitare şi adu-

cerea lor cât mai aproape de 

cetăţeni. Asta ar însemna să 

ducem serviciul de înmatricu-

lări şi paşapoarte înspre cape-

tele de judeţ, respectiv Câmpia 

Turzii, Dej, Huedin. Degrevăm 

trafi cul din Cluj. Primul impe-

diment este lipsa personalului. 

A doua soluţie identifi cată es-

te relocarea serviciului din zo-

na Albac, din Gheorgheni. Es-

te un proiect care a mai fost 

discutat acum câţiva ani, nu a 

fost fi nalizat, eu sper să duc la 

bun sfârşit această misiune. Am 

identifi cat o locaţie pretabilă 

pentru această activitate şi anu-

me sediul Vămii din Someşeni. 

Cei de la Vamă se vor muta în 

cadrul clădirii noi de pe Doro-

banţilor, ei ţin de Direcţia Ge-

nerală a Finanţelor. Spaţiul per-

mite şi este extrem de pretabil 

pentru activitatea de serviciu 

public şi de relaţii cu publicul. 

Zona de aşteptare este extrem 

de generoasă, ghişeele sunt ae-

risite, nu se compară cu cel de 

pe Albac. Există şi locuri de 

parcare. Am rezolva probleme 

şi din punct de vedere al exa-

minărilor. Cei care vor să dea 

examen se adună pe strada 

Plevnei, condiţii improprii, sub 

cerul liber. Există probleme în 

acest sens. Dorinţa mea este ca 

traseele să fi e readaptate şi oa-

menii să aştepte la sediul Vă-

mii, unde zona permite”, a mai 

spus Abrudean.

ÎNMATRICULĂRILE, DIN GHEORGHENI ÎN SOMEŞENI?

Aglomerația de pe str. Albac
ar putea deveni istorie
Serviciul de Permise şi Înmatriculări ar urma să se mute din Gheorgheni

Permisele şi Înmatriculările funcţionează pe strada Albac, iar condiţiile sunt improprii pentru desfăşurarea activităţii
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Alin Tişe (foto) este can-

didatul PNL pentru un 

nou mandat de preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Cluj. Decizia a fost luată 

de Colegiul Director 

Judeţean al PNL Cluj.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, spune 

că îşi doreşte un nou mandat, 

pentru a continua dezvolta-

rea judeţului.

„A fost aprobată şi vali-

dată candidatura mea pen-

tru mandatul viitor. Le mul-

ţumesc colegilor pentru în-

credere, a fost un vot în una-

nimitate. Am considerat că 

sunt persoana cea mai po-

trivită din partid ca să can-

didez la un nou mandat. 

Vom merge în faţa clujeni-

lor cu ceea ce am făcut, cu 

bunele şi mai puţin bunele 

mandatului, şi proiecţia pe 

cei 4 ani care urmează (...)”, 

a declarat Alin Tişe.

Reamintim că după 2 man-

date şi 8 ani irosiţi, Centrul 

de Deşeuri este „singurul 

proiect important” pentru 

Alin Tişe. Preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, “ame-

ninţă” din nou cu fi naliza-

rea parţială, în acest an, a 

proiectului Centrului de De-

şeuri. Acelaşi Tişe care şi în 

anii 2018 şi 2019 era încre-

zător că acestă investiţie va 

fi  dată în funcţiune.

„(...) Un singur proiect 

important. Un proiect impor-

tant şi care are termen de fi -

nalizare în acest an, respec-

tiv fi nalizarea Centrului de 

Managament Integrat al De-

şeurilor. Sunt foarte multe 

discuţii despre acest centru. 

Este de departe cel mai com-

plicat proiect derulat de Con-

siliul Judeţean, este un pro-

iect extrem, extrem de com-

plicat şi un proiect care a 

avut foarte multe obstacole. 

Cu toate acestea ne apropi-

em de fi nal. Ar fi  pentru acest 

judeţ o mare realizare să 

avem o soluţie pentru gu-

noaiele Clujului pentru ur-

mătorii 20 de ani. Este un 

proiect care se apropie de fi -

nal, din punct de vedere teh-

nic o parte din proiect este 

gata, respectiv celulele de 

depozitare, la fel avem sta-

ţia de osmoză, la fel avem 

benzile de preselectare, re-

spectiv sortare. De departe, 

din punct de vedere al pro-

iectelor, cred că fi nalizarea 

Centrului şi dat în folosinţă 

parţial prima celulă, este de 

departe cel mai important 

proiect pentru cetăţenii aces-

tui judeţ”, a spus Alin Tişe.

Alin Tişe, candidatul PNL pentru 
un nou mandat la Consiliul Judeţean?

Horia Şulea a fost suspen-

dat din toate funcţiile 

pe care le avea în PNL după 

ce, anul trecut, magistraţii 

Judecătoriei Cluj-Napoca 

l-a condamnat la 3 ani 

de închisoare cu suspenda-

re, pentru abuz în serviciu.

Colegiul Director Judeţean 

al PNL Cluj decis ca la Flo-

reşti să existe o candidatură 

nouă. „Referitor la Floreşti s-a 

stabilit susţinerea unei candi-

daturi noi, în persoana vice-

primarului şi susţinerea lui ca 

preşedinte interimar al PNL 

Floreşti. Nu aveam altă posi-

bilitate acolo potrivit statutu-

lui. Fiind foarte aproape de a-

legeri organizaţia nu are timp 

să facă alegeri interne pentru 

că trebuie să ne concentrăm 

pe alegerile locale, astfel că 

persoana aleasă pentru a con-

duce interimar organizaţia es-

te viceprimarul Bogdan Piva-

riu, care va fi  şi candidatul 

pentru funcţia de primar”, au 

explicat surse din PNL.

Reamintim că Bogdan Piva-

riu este fi nul actualului minis-

tru al Agriculturii, Adrian Oros.

De altfel, primarul comunei 

Floreşti, Horia Şulea a declarat 

că este pregătit să candideze 

„pe cont propriu” la alegerile 

locale din acest an.

„Mi-am dedicat până acum 

12 ani din viaţă acestei comu-

nităţi, cu dorinţa de a face ce-

va şi de a schimba faţa Flo-

reştiului în bine. Pentru cei 

pe care îi deranjez, le pot ga-

ranta că într-un singur fel pot 

să treacă peste mine, peste 

cadavrul meu”, a replicat Şu-

lea, la un post de radio local.

„Am fost, sunt şi voi fi  ne-

aliniat. Sunt hotărât mai mult 

ca oricând să candidez inde-

pendent la funcţia de primar, 

astfel încât să nu aducem o 

pată pe obrazul partidului. Voi 

demonstra că Horia Şulea re-

prezintă ceva pentru Floreşti 

şi pentru fl oreşteni!”, a mai 

punctat edilul.

Daniel Buda îi urează 
„succes” lui  Horia Şulea

Contactat de Monitorul de Cluj, 

europarlamentarul Daniel Bu-

da, liderul PNL Cluj, a declarat 

că regretă momentele prin care 

trece primarul din Floreşti, evi-

tând să ofere însă amănunte pri-

vind viitorul acestuia în PNL.

„Regret cele întâmplate cu 

domnul primar Horea Şulea şi 

îi doresc ca problemele pe ca-

re le are să îşi găsească rezol-

vare în exercitarea căilor de 

atac în instanţă. Din punct de 

vedere administrativ, fără dis-

cuţie a avut un rol important 

în dezvoltarea comunităţii din 

Floreşti. A avut un bun parte-

neriat cu Primăria Cluj-Napo-

ca şi comunele învecinate, gân-

dind soluţii pentru dezvolta-

rea şi modernizarea locală şi 

zonală. Din punct de vedere 

politic, deciziile se iau în par-

tid şi vor fi  comunicate la mo-

mentul potrivit după luarea 

acestora cu respectarea întoc-

mai a dispoziţiilor legale şi sta-

tutare”, a precizat Daniel Bu-

da, pentru Monitorul de Cluj.

Şulea nu mai este susţinut de PNL? 
Bogdan Pivariu, noul om pentru Floreşti

Bogdan Pivariu, viceprimarul din 
Florești, este marele câștigător după 
problemele cu legea ale lui Șulea

O moţiune de cenzură 

depusă de PSD în contex-

tul asumării răspunderii 

de către Guvern pe alege-

rea primarilor în două 

tururi este puţin probabil 

să ducă la anticipate, 

consideră politologii

La sfârşitul anului trecut, 

PNL şi-a propus săaccelere-

ze procedurile în vederea 

declanşării alegerilor parla-

mentare anticipate pentru 

ca acestea să aibă loc până 

în aprilie sau mai. Ideea an-

ticipatelor este susţinută în 

principal de preşedintele 

Klaus Iohannis, PNL şi 

USR-PLUS. Anticipatele pot 

fi declanşate dacă premie-

rul Ludovic Orban îşi dă de-

misia. În acelaşi timp, pro-

cesul poate fi declanşat da-

că trece moţiunea de cen-

zură pe care PSD a anunţat 

că o va depune după ce Exe-

cutivul se va prezenta în 

Parlament pentru a-şi anga-

ja răspunderea pe proiectul 

privind alegerea primarilor 

în două tururi.

„Boc nu este mulţumit”

Liderul ALDE Călin Po-

pescu Tăriceanu a enunţat 

teoria că asumarea răspun-

derii de către Guvernul PNL 

pe modificarea legislaţiei 

electorale vine în contextu-

al unei înţelegeri cu PSD. 

De asemenea, acesta crede 

că primarul PNL Emil Boc 

nu este mulţumit de două 

tururi de scrutin.

„Strategia noastră este de 

a sprijini modificarea legii 

în sensul trecerii alegerii pri-

marilor în două tururi. Du-

pă evaluarea mea, am îndo-

ieli că moţiunea va trece. 

(...) Mi-e teamă că e un lu-

cru care îi convine şi 

PNL-ului, pentru că are un 

număr foarte mare de pri-

mari. Peste 70% dintre pri-

mari nu vor fi încântaţi de 

alegerea în două tururi. (...) 

Nu ştiu dacă domnul Boc va 

fi foarte încântat la Cluj. 

Cred că are prima şansă la 

alegerea într-un singur tur. 

(...) Nu ştiu dacă nu este 

aşa un fel de joc de coni-

venţă între PNL şi PSD pen-

tru a rămâne la actuala for-

mulă cu alegerea într-un sin-

gur tur. (...) Noi nu susţi-

nem moţiunea de cenzură”, 

a declarat Tăriceanu.

Liderul interimar al soci-

al-democraţilor, Marcel Cio-

lacu, a reacţionat la afi rma-

ţiile lui Tăriceanu spunând 

că “nimeni normal la cap nu 

ar face blat cu PNL”.

ALDE nu va vota moţiu-

nea de cenzură, însă, Călin 

Popescu Tăriceanu consider 

că aceasta ar putea trece. Ra-

luca Turcan a afi rmat că mo-

ţiunea nu ar trebui să trea-

că de Parlament pentru că 

matematica este în defavoa-

rea social-democraţilor.

Politologul Cristian Pâr-

vulescu nu cred că moţiu-

nea va duce la declanşarea 

anticipatelor. Potrivit aces-

tuia, există mai multe şan-

se ca CCR să declare necon-

stituţională asumarea răs-

punderii pe modificarea le-

gislaţiei electorale înainte 

de alegerile locale.

Marcel Ciolacu a spus că 

dacă moţiunea de cenzură nu 

va trece, PSD va ataca legea 

la Curtea Constituţională.

MIZA MOŢIUNII DE CENZURĂ PE PRIMARI ÎN 2 TURURI

Tăriceanu: „Emil Boc nu va fi încântat. 
Avea prima şansă la alegerea într-un singur tur”

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a enunţat teoria că asumarea răspunderii de către Guvernul PNL 
pe modificarea legislaţiei electorale vine în contextual unei înţelegeri cu PSD.

În afară de PNL, formaţiunile politice care susţin alegerea 
primarilor în două tururi sunt USR-PLUS, ALDE, PMP și Pro 
România. Partide priceum PSD sau UDMR ar avea de pier-
dut în urma modifi căriii legilor electorale.

Conform calculelor PNL, liberalii ar avea de câștigat. “În ca-
zul nostru, de la 1.082 am urca undeva la 1.500 și 1.800, o 
medie de 1.650-1.700 de primari. În cazul PSD, de la 1.700 
s-ar prăbuși la aproximativ 500 de primari”, a anunţat 
Rareș Bogdan. De asemenea, USR-PLUS ar putea avea mai 
mulţi primari dacă se schimbă legislaţia electoral decât în 
urma unor alegeri într-un singur tur. PSD ar putea pierde 
din primării și din cauza traseismului politic.

UDMR ar putea pierde 20% dintre primarii pe care îi are da-
că se fac alegeri în două tururi, spune liderul formaţiunii, 
Kelemen Hunor.

Miza alegerilor în două tururi

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Într-o democraţie, dacă vrem să-i respectăm 
până la rădăcină principiile, se justifi că alegerea 
primarilor în două tururi, pentru a avea 
legitimitate în deciziile pe care le iau, legitimitate 
dată de votul cetăţenilor. (...) Ne place, 
nu ne place, ne avantajează, nu ne avantajează 
... e altă temă. Democratic şi potrivit logicii din 
statele care au democraţii consacrate, alegerea 
în două tururi reprezintă un lucru care ar trebui 
promovat şi susţinut. Asta este realitatea. (...) 
Eu am fost ales primar şi în două tururi, şi într-un 
tur şi consider că din perspectivă democratică, 
alegerea în două tururi este cea care corespunde 
cel mai bine exigenţelor unei democraţii, după 
ce am văzut ambele experienţe“.
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Dronele americane MQ-9 

Reaper, modelul care a lan-

sat rachetele care l-au ucis 

pe generalul iranian Qassem 

Soleimani, au fost aduse la 

Câmpia Turzii ofi cial pentru 

un exerciţiu militar româ-

no-american, intitulat 

„Dacian Reaper 20”.

În cadrul exerciţiului, dro-

nele americane vor simula mi-

siuni de „sprijin aerian la sol”, 

împreună cu militarii români. 

Însă, pot fi  folosite şi pentru 

supraveghere aeriană în zona 

Mării Negre, unde Rusia şi-a 

intensifi cat prezenţa militară.

„Sunt misiuni de supraveghe-

re aeriană şi sprijin la sol şi zbor 

în comun cu aeronavele bazei”, 

au confi rmat ofi ciali ai bazei 71 

aeriene de la Câmpia Turzii.

Exerciţiul este organizat în 

România de comandamentul 

Forţelor Aeriene ale SUA dislo-

cate în Europa şi de Forţele Ae-

riene Române (FAR), se arată 

într-un comunicat al FAR.

„Acest exerciţiu este parte 

din strategia NATO de descu-

rajare a Rusiei la Marea Nea-

gră”, a declarat, pentru Digi24.

ro, analistul militar Claudiu 

Degeratu. „Această strategie 

de descurajare are trei com-

ponente: comunicarea voin-

ţei politice, tehnica militară 

pe care o ai la dispoziţie şi 

exerciţiile militare de acest 

fel”, a spus Degeratu.

„Statele Unite ale Americii 

colaborează îndeaproape cu Ro-

mânia pentru a consolida ca-

pacităţile de apărare colectivă 

şi de securitate regională”, se 

arată într-un comunicat al For-

ţelor Aeriene Române.

„Prin securitate regională se 

înţelege şi zona Mării Negre”, 

au declarat surse MApN. Sen-

zorii de pe aceste aeronave fă-

ră pilot permit identifi carea ţin-

telor terestre, dar şi navale.

De asemenea, unul din 

scopurile exerciţiului, care se 

desfăşoară în perioada ianu-

arie-martie 2020, îl constitu-

ie testarea dronelor în condi-

ţii „de climă rece”, se arată 

într-un comunicat al Forţelor 

Aeriene SUA din Europa.

„Exerciţiul, planifi cat în cur-

sul anului 2019, este o oportu-

nitate de dezvoltare, testare şi 

evaluare a capacităţii de luptă, 

activităţile de instruire în co-

mun cu partenerul american 

reprezentând un element che-

ie în creşterea nivelului de in-

teroperabilitate dintre cele do-

uă părţi”, se arată în comuni-

catul Forţelor Aeriene Române.

MQ 9 Reaper este drona des-

pre care se spune că l-a ucis pe 

generalul iranian Qassem So-

leimani. Maşina în care se afl a 

Soleimani a fost lovită de o ra-

chetă, într-un raid al SUA, la 

începutul lunii ianuarie 2020.

De ce au fost aduse drone americane 
la Câmpia Turzii

Cochetă, superfinisată, 

mobilată şi utilată, 

o casă mediteraneană 

de 280 mp, construită 

în 2017 – „pentru pre-

tenţioşi” – a fost scoasă 

la vânzare de proprietar 

pentru 250.000 de euro, 

negociabil. Aflată 

pe o stradă privată, 

într-o zonă liniştită 

şi cu o panoramă super-

bă asupra oraşului, casa 

are o singură problemă, 

însă una majoră. 

Nu este intabulată!

„Casa nu este intabulată, 

este construită fără autori-

zaţie de construire, precum 

sunt construite toate casele 

din zonă, este impusă la Pri-

mărie, se plăteşte impozit pe 

ea”, se arăta în anunţul pro-

prietarului. Între timp, anun-

ţul a devenit inactiv, iar pre-

cizarea „este construită fără 

autorizaţie de construire, pre-

cum sunt construite toate ca-

sele din zonă” a dispărut.

În schimb, casa este „ex-

tratabulară”, admite propri-

etarul. „S-au început demer-

surile pentru intrarea în le-

galitate, dar din păcate nu 

ştim cu exactitate cât timp 

durează. Terenul este intra-

vilan, intabulat cu CF şi cu 

utilităţi, apă, canalizare, cu-

rent”, se mai arăta în anun-

ţul postat vineri.

Modernizarea din Valea Fâ-

naţelor, blocată de cetăţeni?

Mulţi fără apă potabilă, 

iluminat public sau canali-

zare, localnicii de pe Colo-

nia Valea Fânaţelor au fost 

sfătuiţi de autorităţi să for-

meze o asociaţie şi să ce-

deze terenurile private în 

favoarea Primăriei.

Un localnic de pe Valea 

Fânaţelor a tras un semnal 

de alarmă Primăriei Cluj-Na-

poca, descriind condiţiile 

defavorabile în care trăiesc 

circa 300 de familii în zona 

mărginaşă a oraşului. Aces-

ta s-a plâns de faptul că ilu-

minatul public este inexis-

tent, drumul este dezastru-

os, multe case nu au nici 

măcar fântână, iar oamenii 

sunt nevoiţi să care apa în 

canistre de la 5-6 kilometri 

distanţă. De asemenea, aces-

ta a semnalat lipsa transpor-

tului în comun, spunând că 

nici măcar taximetriştii nu 

se încumetă să circule prin 

zonă din pricina stării proas-

te a drumului.

În ianuarie 2019, vicepri-

marul Dan Tarcea a luat la 

puricat nemulţumirile local-

nicilor dezvăluind că, cel mai 

probabil, multe case din zo-

nă au fost construite fără au-

torizaţie de construire, din 

moment ce nu dispun nici 

măcar de apă potabilă.

„În cei trei ani de când 

sunt viceprimar, locuitorii 

de pe Valea Fânaţelor au fost 

de cel puţin 10 ori la Primă-

rie, inclusiv la mine, am avut 

peste 15 intervenţii pe stra-

da Valea Fânaţelor. Pornind 

de la drum, de la pietruiri, 

podeţ, am făcut accesul la 

cimitir. Am încercat să fa-

cem lucrurile aşa cum ne 

permite şi drumul pentru 

că, din nefericire, acolo aveţi 

un drum cu o lăţime de 3 

metri. Din cele 300 de fami-

lii, câte sunt cu case con-

struite cu autorizaţie de con-

struire? Nu cred că le-au ob-

ţinut fără să aibă potabilă! 

Inclusiv pentru fântână ar 

fi trebuit să obţină un aviz 

de la DSP (n.r. Direcţia de 

Sănătate Publică), deci aco-

lo există construcţii făcute 

fără autorizaţie!”, preciza 

Dan Tarcea, anul trecut.

Nu sunt bani 
pentru exproprieri!

„Secundul” lui Emil Boc 

susţine că singura soluţie 

pentru localnicii din zonă 

este să îşi formeze o asoci-

aţie, apoi să se înţeleagă cu 

Primăria Cluj-Napoca pen-

tru a ceda o parte din tere-

nurile private cu scopul mo-

dernizării drumului. Deşi, 

practic, strada are circa 9 

metri lăţime, doar o porţiu-

ne din acest drum aparţine 

municipalităţii, care se ve-

de legată la mâini din punct 

de vedere juridic.

„Soluţia este una de an-

samblu, mai largă, nu se poa-

te aplica în doar câteva luni. 

Atâta timp cât nu există apă 

potabilă, canalizare, cabluri 

îngropate, nu putem să mo-

dernizăm drumul, chiar da-

că am avea această proprie-

tate, pentru că după câteva 

luni vin companiile şi sparg 

asfaltul. Faceţi o asociaţie, 

vom analiza apoi care sunt 

proprietăţile private ce ar ur-

ma să fi e cedate Primăriei. 

Bani pentru exproprieri nu 

există!”, puncta în februarie 

2019 viceprimarul munici-

piului Cluj-Napoca.

Valea Fânaţelor, plină ochi de case 
ridicate fără autorizaţie de construire?
Un anunţ de vânzare publicat pe o pagină de profil ridică mari semne de întrebare cu privire la legalitatea 
imobilelor construite pe strada Valea Fânaţelor, din Cluj-Napoca.

Cochetă, superfi nisată, mobilată şi utilată, o casă mediteraneană de 280 mp, construită în 2017 a fost scoasă 
la vânzare de proprietar pentru 250.000 de euro, negociabil



ADVERTORIAL

6 ACTUALITATE monitorulcj.ro | luni, 27 ianuarie 2020

Pentru Sergiana, 2019 s-a 

derulat sub semnul ani-

versării celor 25 de ani 

care s-au scurs de la lan-

sarea pe piaţă a primele 

preparate din carne sub 

marca Sergiana Poiana 

Mărului. Dorinţa de a 

împărtăşi bucuria acestei 

sărbători a condus 

la realizarea unui calen-

dar de evenimente şi acţi-

uni aniversare care au 

marcat întregul an, 

toate atingând dimensiuni 

fără precedent 

în istoria Grupului.

Dintre proiectele de respon-

sabilitate socială s-au evidenţi-

at „ Plantează în România”, 

„Prânzul Altcuiva” şi „Balul 

Caritabil Sergiana”. În toate 

acestea, Asociaţia Sergiana a 

fost cea care a oferit cadrul de 

acţiune companiilor din Grup 

şi angajaţilor care s-au impli-

cat ca voluntari în desfăşura-

reaa proiectelor. Prin progra-

mul „Plantează în România!”, 

angajaţii Sergiana, mulţi dintre 

ei însoţiţi de copiii, au partici-

pat la campania de plantări de 

arbori coordonată de Asociaţia 

„Creştem România Împreună!”. 

Astfel, în apropierea localităţii 

Şercaia – centrul fermelor Ser-

giana – va creşte în anii urmă-

tori un pâlc nou de pădure.

În aprilie am lansat „Prân-

zul Altcuiva“, proiect în care 

parteneri ne-au fost clienţii re-

staurantelor din Sergiana Grup, 

iar Direcţia de Asistenţă Socia-

lă Braşov ne-a ajutat identifi -

când potenţiali benefi ciari şi dis-

tribuind prânzurile pregătite în 

restaurantele noastre. În etape-

le de debut ale proiectului, Ser-

giana a dublat fi ecare prânz do-

nat de clienţii din restaurante, 

însă implicarea acestora a de-

păşit aşteptările noastre. Aşa a 

fost posibil ca pe 1 Octombrie 

să inaugurăm altă etapă a pro-

iectului, cea susţinută exclusiv 

de oaspeţii noştri din restauran-

te. Astfel, cu ocazia Zilei Inter-

naţionale a Persoanelor Vârstni-

ce am adăugat la cadourile ofe-

rite de DASBv şi 200 de prân-

zuri calde. Menţionăm încă o 

dată că acestea au reprezentat 

donaţia exclusivă a clienţilor din 

restaurantele Grupului Sergia-

na. Acum, ca şi atunci, le mul-

ţumim pentru că au reacţionat 

cu atâta dărnicie.

În aceeaşi notă s-a derulat 

şi cel mai important proiect ca-

ritabil promovat de Sergiana în 

2019. La Sergiana Center, de 

Sfântul Andrei, solidaritatea, 

mărinimia şi dorinţa de a schim-

ba lucrurile în bine s-au întâl-

nit la Balul Caritabil Sergiana. 

Astfel 120.000 lei s-au adunat 

pentru a sprijini dotarea secţi-

ei de pediatrie a Spitalului Mu-

nicipal din Făgăraş, iar la aceas-

tă sumă s-au adaugat şi dona-

ţii în echipamente şi bunuri. În 

numele copiilor şi al medicilor 

din Făgăraş, ne facem datoria 

de onoare să le mulţumim şi 

pe această cale celor care au 

sprijinit acest demers!

„Ziua Porţilor Deschise” a 

reprezentat o altă premieră în 

calendarul aniversar. Anunţul 

prin care am lansat campania 

de înscrieri pentru vizita la fa-

brica de la Poiana Mărului a 

avut aproximativ 1200 de res-

pondenţi. Doar dorinţa noas-

tră de a programa vizita într-o 

zi de lucru a făcut ca numă-

rul participanţilor să scadă pâ-

nă la 100. Am ţinut însă ca 

„Ziua Porţilor Deschise” să 

dea ocazia oaspeţilor noştri 

să-i poată urmări pe meşterii 

din Poiană în acţiune şi să 

descopere astfel procesul de 

fabricaţie pentru cât mai mul-

te produse Sergiana. Împărţiţi 

în grupuri, vizitatorii au par-

curs traseul Bunătăţurilor din 

Ardeal, au pus nenumărate în-

trebări, iar la fi nal s-au reunit 

în cantina unităţii la o sesiu-

ne de degustări. Ziua a fost o 

experienţă interesantă şi, spe-

răm, plăcută pentru oaspeţi, 

iar pentru noi a fost un exer-

ciţiu de organizare şi comuni-

care cu totul special.

Am spus că ne-am propus 

să împărtăşim bucuria Sărbă-

torii Sergiana cu cât mai mul-

ţi oameni. Aşa a luat naştere 

campania „25 de Ani de Bu-

nătăţuri!”, cea mai amplă cam-

panie de vânzări promoţiona-

le derulată vreodată de Sergi-

ana. Desfăşurată în magazi-

nele proprii, între 12 august 

şi 27 decembrie, campania a 

condus la distribuirea a 35000 

de lozuri răzuibile dotate cu 

14 000 de premii instant, al-

te 25 de premii lunare consis-

tente, plus Marele Premiu: un 

autoturism Renault Clio.

Tot sub semnul aniversă-

rii noastre am organizat în 

toamnă alte două evenimen-

te speciale. Astfel am reuşit 

să batem orice record anteri-

or şi să ne reunim mai bine 

de 900 dintre cei 1300 de an-

gajaţi ai Grupului, iar apoi 

i-am avut ca invitaţi pe 500 

dintre colaboratorii şi parte-

nerii noştri. Au fost două oca-

zii deosebite pentru a spune 

alături de prieteni „La Mulţi 

Ani, Sergiana!”

Însă fi nalul anului şi debu-

tul lui 2020 ne-au adus două 

cadouri nepreţuite. Pe 5 de-

cembrie, în cadrul Galei Safety 

Awards 2019, Sergiana a pri-

mit încă o recunoaştere a pre-

ocupării permanente pentru 

calitate şi siguranţă alimenta-

ră. Marca noastră a fost pre-

miată la categoria Best Food 

Safety. O lună mai târziu, re-

vista locală de business fwdBV 

( Forward Braşov ) a dat pu-

blicităţii topul brandurilor pe 

care braşovenii le consideră 

reprezentative pentru comuni-

tate. Acest top este realizat de 

publicaţia amintită şi Agenţia 

BrandBerry. Conform declara-

ţiilor realizatorilor topului, timp 

de 30 de zile, 757 de persoa-

ne şi-au exprimat opţiunile no-

minalizând câte 3 companii 

locale. Majoritatea responden-

ţilor au arătat că au încredere 

în marca Sergiana şi au votat-o 

pe prima poziţie, brandul din 

Poiana Mărului acumulând 

peste 15000 de puncte, în timp 

ce urmăritorii au depăşit 9000.

Astfel anul aniversar s-a 

derulat sub semnul dorinţei 

de a trăi şi împărtăşi bucuria 

alături de alţii şi s-a încheiat 

sub semnul încrederii prin ca-

re comunitatea ne-a răspuns.

ANIVERSARE ŞI ÎNCREDERE AU FOST PREDICATELE LUI 2019

Sergiana, povestea continuă an după an!

Conform punctelor de vedere exprimate de managementul executiv al Sergiana Grup, 2020 
va fi  din nou un an cu obiective ambiţioase pentru mai multe dintre diviziile Grupului. În ce-
ea ce privește reţeaua comercială proprie, ţinta acesteia este să atingă pragul de 60 de ma-
gazine. În același timp, departamentul HoReCa va adăuga în portofoliu încă un restaurant 
tradiţional. Acesta va fi  amplasat în Centrul Comercial AFI Brașov. Potrivit estimărilor dezvol-
tatorului AFI Europe, noul centru urmează să fi e inaugurat în prima parte a anului. Un pro-
iect extrem de important în economia Grupului revine sectorului zootehnic. 2020 va fi  sino-
nim cu restructurarea acestui domeniu, astfel încât Sergiana Grup va ajunge să opereze 3 
ferme suin specializate, de la centru de genetică, la complex de îngrășare a porcilor. Dincolo 
de aceste obiective ambiţioase, în domeniul resurselor umane, sunt vizate proiecte de dez-
voltare personală a angajaţilor, mare parte dintre acestea urmând a fi  derulate prin structura 
internă care a fost implementată prin programul Școala Sergiana.

Traseul stabilit pentru atingerea acestor ţinte are două jaloane importante. Primul, cel general, ră-
mâne preocuparea constantă pentru calitate, în timp ce provocarea pentru fi ecare membru al echi-
pei este să conștientizeze rolul său și să răspundă prin implicare în procesele din viaţa companiei. 

Însă toate acestea vor fi  cu siguranţă subiecte asupra  cărora Sergiana vă va informa pe parcursul anu-
lui care tocmai a început.  

Obiective pentru 2020

Un portal care analizează 

date despre oraşele lumii, 

printre care şi costul vie-

ţii, arată cât de scump 

este să trăieşti în 

Cluj-Napoca faţă de alte 

oraşe din ţară, cum ar fi  

Alba Iulia sau Sibiu.

O familie de patru per-

soane are nevoie de 6.821 

de lei pentru a duce un stil 

de viaţă decent în Cluj-Na-

poca. O singură persoană 

are nevoie de 1.960 de lei. 

La această sumă însă nu se 

adaugă chiria. Costul de trai 

este cu 7,15% mai mic de-

cât în Bucureşti.

Oraşul Cluj-Napoca are ce-

le mai mari chirii din ţară, ur-

mat de capitală. O garsonie-

ră pleacă de la 250 de euro/

lună, iar un apartament de 2 

camere (comparabil cu studi-

oul nemţesc) poate fi  închiri-

at cu sume cuprinse între 400 

şi 500 de euro/lună.

Comparând toate costu-

rile, inclusiv nivelul chirii-

lor, costurile cu mâncarea, 

distracţia, îmbrăcăminte, 

transport şi alte cheltuieli, 

platforma constată că avem 

nevoie de aproximativ 8.700 

lei în Cluj-Napoca pentru a 

menţine acelaşi nivel de via-

ţă pe care îl putem avea cu 

6,631,50 lei în Alba Iulia.

Calculul pleacă de la pre-

misa chiriei în ambele oraşe. 

Astfel, chiriile în Alba Iulia 

sunt cu 143.47% mai mici de-

cât în Cluj Napoca, iar preţu-

rile în restaurante cu aproxi-

mativ 32.43%.

Dacă ne referim la Sibiu, 

platforma arată că avem ne-

voie de aproximativ 7.900 

de lei în Sibiu, pentru a 

menţine acelaşi nivel de 

viaţă pe care îl putem avea 

cu 8.700 lei în Cluj (presu-

punând că închiriem în am-

bele oraşe). Chiriile în Si-

biu sunt cu 48.50% mai 

mici decât în Cluj-Napoca, 

iar preţurile la restaurante 

cu 2.64%.

Nivel de trai la cluj

Topul celor mai bune ora-

şe din punctul de vedere al 

nivelului de trai clasează mu-

nicipiul Cluj-Napoca pe lo-

cul 106, în timp ce capitala 

ţării este abia pe locul 168 

dintr-un total de 226.

Sunt patru oraşe din Ro-

mânia în Indexul Calităţii 

Vieţii publicat de centrul 

Numbeo.Dintre cele patru, 

Cluj-Napoca ocupă cel mai 

bun loc.

Astfel, cele patru oraşe 

din România care au fost 

incluse în index sunt 

Cluj-Napoca, pe locul 106, 

Timişoara pe locul 126, Iaşi 

pe locul 143, iar Bucureşti 

pe locul 168.

Cluj, un oraş sigur

Cluj-Napoca este cotat, în 

2020, cel mai sigur oraş din 

România, potrivit unui clasa-

ment întocmit de specialiştii 

de la Numbeo privind cele 

mai sigure oraşe din lume.

Potrivit observator tv, 

Cluj-Napoca are o rată de 

siguranţă de 80,31% şi de-

păşeşte oraşe precum Hel-

sinki, Tokyo, Viena sau Co-

penhaga. Astfel, Cluj-Napo-

ca se clasează pe locul 13 

în topul celor mai sigure 

oraşe din lume.

Conform clasamentului, 

Cluj-Napoca este urmat de 

Braşov, 77,65% rată de sigu-

ranţă, şi de Timişoara, 76,04% 

rată de siguranţă. Capitala 

României, Bucureşti ocupă 

abia locul al cincilea pe ţară, 

la nivel de siguranţă.

De câți bani avem nevoie să trăim în Cluj?
Costurile sunt mult mai mari față de orașe precum Alba Iulia sau Sibiu

O familie de patru persoane are nevoie de 6.821 de lei pentru a duce un stil de viaţă decent în Cluj-Napoca
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Universitatea Babeş-Bolyai 

va face studiile pe baza 

cărora Primăria 

Cluj-Napoca va stabili cum 

se dezvoltă şi modernizea-

ză transportul public 

în oraş, de la rute şi staţii 

noi de autobuze, la trasee 

pentru extinderea 

benzilor dedicate.

În acest sens, experţii de la 

UBB vor face studii pentru a ofe-

ri direcţiile de dezvoltare pentru 

transportul în comun din Cluj-Na-

poca. Universitatea clujeană a 

fost singurul ofertant pentru pro-

iectul „Servicii de realizare stu-

dii de cercetare şi analize-tema-

tica 1: Studiu privind accesibili-

tatea serviciilor publice din mu-

nicipiul Cluj-Napoca utilizând 

transportul public necesare pen-

tru proiectul „Creşterea transpa-

renţei decizionale şi simplifi ca-

rea procedurilor administrative 

pentru cetăţeni – ANTO-CiiC” .

Valoarea contractului este de 

75.000 lei iar durata de execu-

ţie a cestor studii este de 3 luni.

Potrivit caietului de sarcini, 

studiile şi analizele se vor con-

centra pe mai multe compo-

nente: analiza serviciilor publi-

ce (şcoli, grădiniţe, spitale, pri-

mării de cartier) şi a accesibi-

lităţii acestora de la staţiile de 

autobuz, staţiile de biciclete 

sau în regim pietonal, analiza 

reţelei de transport în comun 

existente, analiza accesibilită-

ţii acestei reţele de transport în 

comun, predicţia unor viitoare 

trasee de transport public şi ela-

borarea de politici publice por-

nind de la aceste date.

În privinţa accesibilităţii ser-

viciilor publice, cercetătorii UBB 

trebuie să furnizeze rapoarte 

de specialitate pe fi ecare seg-

ment analizat, dar şi o hartă 

interactivă a distribuţiei servi-

ciilor publice la nivelul muni-

cipiului, cu indicarea zonelor 

situate la o distanţă de 5-20 de 

minute faţă de acestea.

La capitolul reţea de trans-

port public va fi  analizată in-

frastructura existentă, adică 

reţeaua, staţiile de transport, 

amplasarea lor, sectoarele de 

benzi dedicate existente în 

prezent, pentru a stabili po-

tenţialul de modernizare şi 

extindere pe viitor.

De asemenea, se va analiza 

disponibilitatea transportului pu-

blic, respectiv cât de conectate sau 

lipsite de acoperire sunt anumite 

zone cu transport public, care es-

te gradul de acoperire pe diverse 

intervale orare. Rezultatul dorit es-

te inclusiv o hartă interactivă ca-

re să indice zonele afl ate la o dis-

tanţă cuprinsă între 5-20 de minu-

te de mers pe jos până la cea mai 

apropiată staţie de autobuz/trolei-

buz/tramvai. Aceasta pentru a fi  

cât mai evidente arealele dezavan-

tajate din municipiu din punct de 

vedere al accesibilităţii la mijloa-

cele de transport în comun.

Pe de altă parte, se va reali-

za o analiză calitativă a culoa-

relor pietonale către principale-

le staţii de transport în comun.

Studiile vor acoperi şi un alt 

aspect important, predicţia tra-

seelor viitoare de transport pu-

blic. Este evident că traseele de 

transport trebuie adaptate la re-

alităţile curente, după dezvolta-

rea impresionantă pe care a cu-

noscut-o Clujul în ultimii ani.

Eficientizarea transportului în comun, 
cu ajutorul Universității Babeș-Bolyai

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Peste 300 de unităţi 

de învăţământ nu au 

autorizaţie sanitară 

de funcţionare, iar dintre 

acestea 233 sunt 

în mediul rural, potrivit 

Institutului Naţional 

de Sănătate Publică.

Un studiu făcut la nivel naţi-

onal, prin care au fost evaluate 

mai puţin de jumătate din şco-

lile din România, arată că în anul 

2019 condiţiile de igienă nu sunt 

conforme în 168 de şcoli şi gră-

diniţe, iar 55 de şcoli şi grădini-

ţe nu sunt aprovizionate deloc 

cu apă potabilă.

La nivel naţional, în cadrul 

studiului, au fost evaluate 3.424 

de unitaţi de învăţământ din ce-

le peste 7.000 de unităţi cu per-

sonalitate juridică existente. Re-

prezentanţii INSP remarcă fap-

tul că 301 unităţi de învăţământ 

nu au autorizaţie de funcţiona-

re, 233 dintre acestea fi ind din 

mediul rural.

„Condiţiile de igienă din 

şcoli sunt în general corespun-

zătoare cerinţelor acutuale, cu 

excepţia a 168 de şcoli şi gră-

diniţe (119 dintre acestea din 

mediul rural), care încă nu se 

încadrează în normele cerute”, 

este menţionat în studiu.

„De asemenea, se remarcă 

faptul că 55 de şcoli sau gră-

diniţe nu sunt aprovizionate 

deloc cu apă potabilă iar în 77 

de unităţi apa potabilă nu es-

te corespunzătoare din punct 

de vedere microbiologic,” po-

trivit documentului.

În ceea ce priveşte sălile de 

clasă, starea igienico-sanitară 

este corespunzătoare în peste 

2.044 dintre acestea, parţial co-

respunzătoare 164, şi necores-

punzătoare în 24 de cazuri.

„Un climat şcolar nefavo-

rabil limitează performanţele 

şcolare. Mediul şcolar repre-

zintă un factor determinant 

educaţional important şi de a-

ceea analiza acestuia şi depu-

nerea unor eforturi susţinute 

pentru îmbunătăţirea condiţi-

ilor din şcoli şi eliminarea dis-

parităţilor, prin asigurarea con-

diţiilor sănătoase de lucru, re-

prezintă o importantă preocu-

pare educativă şi de sănătate 

publică”, arată raportul.

Situaţia la nivelul 
judeţului Cluj

În judeţul Cluj nu sunt au-

torizate 77 de obiective repre-

zând unităţi şcolare sau struc-

turi ale acestora (săli de sport, 

internate, cantine, ateliere, spă-

lătorii etc). Şapte dintre aceste 

obiective sunt din mediul ur-

ban, iar restul de 70 de obiecti-

ve sunt în mediul rural.

Elevii din mai multe locali-

tăţi din Cluj merg încă la toa-

letă în fundul curţii şi nu au 

apă potabilă curentă. Peste 50 

de unităţi de învăţământ nu 

au apă potabilă. La unele din-

tre ele, cum ar fi  grădiniţa şi 

şcoala din satul Mera, se lu-

crează la această problemă. La 

şcoala Şcoala Gimnazială cu 

Grădiniţă de 4 ore din Buza, 

sursa de apă este o fântână cu 

hidrofor. Aceeaşi este situaţia 

şi în satul Feiurdeni, din co-

muna Chinteni şi în satul Hu-

ta şi în satul Strâmbu.

De asemenea, există 21 de 

şcoli unde elevii sunt nevoiţi 

să meargă la toaleta din curte, 

fi indcă nu au una interioară.

În ce condiții învață copiii?
Sute de şcoli din întreaga țară nu au autorizaţie sanitară, nici apă 
potabilă, iar condiţiile de igienă sunt „neconforme”

Conform unui studiu, condiţiile de igienă nu sunt conforme în 168 de şcoli şi grădiniţe, iar 55 de şcoli 
şi grădiniţe nu sunt aprovizionate deloc cu apă potabilă

Peste 27% dintre absol-

venţi de studii superioare 

din România în anul 2017 

erau specializaţi în drept, 

administraţie şi afaceri, 

potrivit datelor Eurostat.

România a avut în anul 

2017 un număr de 121.250 

de absolvenţi de studii su-

perioare, fiind pe locul 8 în 

rândul statelor Uniunii Eu-

ropene, după acest criteriu. 

Cei mai mulţi absolvenţi 

din UE în acel an au fost în 

Marea Britanie, peste 783 

de mii.

În România cei mai mul-

ţi tineri care au terminat fa-

cultatea în 2017 sunt speci-

alizaţi în afaceri (manage-

ment), drept sau administra-

ţie, peste 33.500. Inginerii 

erau în 2017 pe locul al doi-

lea, cu 22.106 absolvenţi. 

Numărul celor care au ter-

minat medicină şi farmacie 

era de peste 14 mii, iar al ce-

lor specializaţi în IT – 6.750, 

informează edupedu.ro.

Evoluţia ultimilor ani ara-

tă scăderi bruşte în dome-

nii precum inginerie şi con-

strucţii, unde din 2013 pâ-

nă în 2017 au fost cu 15 mii 

de absolvenţi mai puţini, 

sau în medicină, unde se 

poate remarca o reducere de 

peste 12.000 de absolvenţi 

între 2013 şi 2016, cu o uşoa-

ră revenire (+2.000) în 2017.

O scădere de amploare 

a avut loc la specializarea 

ştiinţe sociale, jurnalism, 

unde în 2013 erau cu 15 

mii mai mulţi absolvenţi 

ca în 2017.

Domeniul IT (Tehnologia 

Informaţiilor şi Comunicaţii-

lor) a avut o creştere a numă-

rului de absolvenţi în anul 

2015, până la peste 6.000, ră-

mânând apoi la acest nivel şi 

în următorii ani.

La nivelul întregii Uniuni 

Europene au fost 4,8 milioa-

ne de studenţi care au absol-

vit cursurile universitare în 

anul 2017. Mai mult de o tre-

ime (34%) dintre ei au termi-

nat ştiinţe sociale, jurnalism, 

informaţii, afaceri, adminis-

traţie şi drept.

România, pe locul 8 în UE 
la numărul absolvenţilor
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Traian Onuc (fost Floarea 

Ianson) este acuzat 

de peste 100 de persoane 

pentru înşelăciune, 

pe rolul instanţelor de 

judecată fi ind două proce-

se împotriva acestuia, 

unul în care este trimis

 în judecată, iar în altul 

este cercetat.

După ce le-a vândut oa-

menilor iluzii cu zeci de mii 

de euro, Onuc construieşte 

încă un bloc ilegal, cu toa-

te că se afla până de curând 

sub control judiciar, fiindu-i 

interzis să construiască sau 

să vândă apartamente.

Acesta a contestat de ne-

numărate ori măsura con-

trolului judiciar, iar în 14 

ianuarie, Curtea de Apel Cluj 

i-a admis cererea.

„Admite contestaţia de-

clarată de inculpatul Onuc 

Traian împotriva încheierii 

penale din data de 23 de-

cembrie 2019 a Tribunalu-

lui Cluj pe care o desfiinţea-

ză în totalitate şi pronun-

ţând o nouă hotărâre: Revo-

că măsura controlului judi-

ciar luată şi menţinută faţă 

de inculpatul Onuc Traian 

(fost Floarea Ianson Traian). 

Stabileşte suma de 313 lei 

onorariu apărător din oficiu 

ce se va avansa în favoarea 

Baroului de avocaţi Cluj. 

Cheltuielile judiciare avan-

sate de stat rămân în sarci-

na acestuia. Definitivă. Pro-

nunţată în şedinţă publică, 

14 ianuarie 2020”, se arată 

în soluţia pe scurt a Curţii 

de Apel Cluj.

Anul trecut, în noiembrie, 

Tribunalul Cluj a declarat că 

nu este competent să jude-

ce dosarul de înşelăciune al 

ţeparului imobiliar Traian 

Onuc. După ce judecătorul 

fondului, magistratul Gabri-

ela Moţ, căruia îi fusese re-

partizat dosarul în februa-

rie 2017, şi-a declinat com-

petenţa la mai bine de doi 

ani de când i s-a pus dosa-

rul pe masă, în august 2019, 

a venit rândul Tribunalului 

Cluj să spună, vineri, că nu 

este competent să judece 

dosarul de înşelăciune în ca-

re este inculpat Traian Onuc 

(fost Traian Floarea Ianson).

Astfel, în timp ce 130 de 

părţi civile din dosar aş-

teaptă de aproape 3 ani să 

li se facă dreptate, instan-

ţele încă nu s-au hotărât ca-

re din ele trebuie să încea-

pă judecata pe fond. Până 

în primăvara anului trecut, 

dosarul a fost în camera 

preliminară.

Mai mult, Onuc a cerut 

strămutarea procesului în 

care este judecat de instan-

ţele clujene, dar magistraţii 

de la Curtea de Apel Cluj au 

respins cererea.

La un moment dat, în fe-

bruarie anul trecut, Onuc a 

depus o cerere pentru a i se 

da voie să plece în Germa-

nia, dar instanţa a refuzat 

să îi aprobe cererea.

„Pe timpul cât se află sub 

control judiciar, inculpatul 

trebuie să respecte urmă-

toarele obligaţii (…) să nu 

depăşească limita teritori-

ală a României, să nu efec-

tueze tranzacţii având ca 

obiect înstrăinarea de drep-

turi (reale sau personale) 

asupra imobilelor situate în 

Cluj-Napoca, strada Fabri-

cii nr. 65-67 şi în Cluj-Na-

poca, strada Miko Imre, re-

spectiv antecontracte de 

vânzare-cumpărare. În caz 

de încălcare cu rea-credin-

ţă a obligaţiilor care îi re-

vin, măsura controlului ju-

diciar se poate înlocui cu 

măsura arestului la domi-

ciliu sau măsura arestării 

preventive (…) Respinge 

cererea de încuviinţare a 

părăsirii teritoriului Româ-

niei de către inculpat pen-

tru a se deplasa în Germa-

nia”, arată soluţia pe scurt 

a instanţei.

În ciuda faptului că are 

interdicţie de a mai vinde 

apartamente, Traian Onuc 

încearcă în continuare să 

profite de încrederea oame-

nilor şi încearcă să vândă 

din nou, ilegal, zeci de a-

partamente în Cluj-Napoca.

Procurorii Parchetului de 

pe lângă Judecătoria Cluj-Na-

poca l-au trimis în judeca-

tă pe Traian Onuc sub acu-

zaţia că a înşelat 130 de per-

soane, de la care a încasat 

avansuri de peste 2 milioa-

ne de euro pentru aparta-

mente în două blocuri pe 

care nu le-a finalizat.

Cel mai mare țepar imobiliar 
a scăpat de control judiciar
Traian Onuc, acuzat de sute de persoane de înșelăciune, a scăpat de control judiciar

Traian Onuc a contestat de nenumărate ori măsura controlului judiciar, iar Curtea de Apel Cluj i-a admis cererea



luni, 27 ianuarie 2020 administratie.monitorulcj.ro 9

Nu mai puţin de cinci 

proiecte (mari) cu funcţi-

onalităţi sportive, însu-

mând nu mai puţin 

de 700 de milioane de lei, 

sunt contabilizate 

pe seama constructorului 

sibian CON-A.

În portofoliul companiei 

deţinute de omul de afaceri 

Mircea Bulboacă s-au adu-

nat în aceşti ani din urmă 

impresionante structuri cu 

destinaţie sportivă: Cluj Are-

na, stadionul „Ion Oblemen-

co” din Craiova şi stadio-

nul „Tudor Vladimirescu” 

din Târgu Jiu.

Construcţia cu cea mai 

mare valoare a investiţiei 

este stadionul „Ion Oble-

menco” din Craiova, un pro-

iect de aproape 250 de mi-

lioane de lei, inaugurat în 

2017 şi plasat în rândul ce-

lor mai bune din lume.

CON-A a construit la 

Cluj-Napoca Sala Poliva-

lentă şi Cluj Arena. Sala 

Polivalentă Cluj-Napoca es-

te cea mai modernă şi în-

căpătoare construcţie des-

tinată organizării de eve-

nimente. Construcţia rea-

lizată de CON-A deţine de-

ja un record: este clădirea 

civilă din România cu ce-

le mai lungi grinzi metali-

ce, cu 73 de metri de des-

chidere liberă, dimensiuni 

care mai sunt întâlnite doar 

la hangarele avioanelor.

Cel mai recent proiect 

anunţat din zona sportivă 

pentru CON-A este constru-

irea noi săli polivalente la 

Piteşti. Noua sală va avea o 

capacitate de aproximativ 

5.000 de locuri şi va putea 

găzdui mai multe tipuri de 

competiţii sportive interna-

ţionale, precum handbal, vo-

lei şi baschet, dar şi eveni-

mente nonsportive.

Portofoliul CON-A nu se 

reduce însă doar la construc-

ţii cu caracter sportiv. Po-

trivit unor date date publi-

cităţii de companie, CON-A 

se ocupă, printre altele, de 

construcţia fabricii de rezer-

ve de tutun pentru dispozi-

tive IQOS, dezvoltată de Phi-

lip Morris în Otopeni, şi fa-

brica de soluţii perfuzabile 

dezvoltată de germanii de 

la B Braun lângă Timişoa-

ra, în localitatea Sânandrei. 

Fiecare din aceste proiecte 

are o valoare de peste o su-

tă de milioane de euro.

De asemenea, constructo-

rul sibian ridică fabrica de 

vată minerală a danezilor de 

la Rockwool din localitatea 

Ariceştii Rahtivani, în apro-

piere de Ploieşti, o investi-

ţie de 50 mil. euro, fabrica 

de bioetanol a elveţienilor 

de la Clariant în judeţul Dolj, 

fabrica de anvelope Pirelli 

din Slatina. De-a lungul tim-

pului, CON-A a mai constru-

it hale industriale pentru Da-

imler la Sebeş, Bosch în ju-

deţul Cluj, Siniat în Gorj şi 

altele. În perioada 2000-2018, 

CON-A a construit şi predat 

peste 70 de fabrici.

Afacerile constructorului 

CON-A din Sibiu s-au dimi-

nuat în 2018 cu aproape 

20% faţă de anul anterior 

şi s-au situat astfel la 440 

mil. lei (circa 96 mil. eu-

ro). Scăderea a venit după 

ce, potrivit datelor din 2017, 

CON-A devenise cel mai ma-

re constructor cu capital 

privat românesc după cifra 

de afaceri.

Pentru acelaşi an, com-

pania a raportat un profit 

de 20,1 milioane de lei (4,3 

mil. euro). Afacerile CON-A 

crescuseră în 2017 cu peste 

50% faţă de anul anterior, 

ceea ce a propulsat compa-

nia direct în fruntea con-

structorilor cu acţionariat 

local, devansând astfel ju-

cători locali precum Bog’Art, 

Construcţii Erbaşu sau 

Hidroconstrucția.

Cum a ajuns CON-A o veritabilă „fabrică de stadioane”

În Cluj-Napoca, sunt 

în total 14 fântâni

 arteziene, dar multe 

dintre acestea sunt

 într-o stare deplorabilă

Primăria Cluj-Napoca pu-

ne la bătaie peste 165.000 

de euro pentru întreţinerea 

fântânilor arteziene, dar şi 

pentru reparaţii la cişmele-

le şi flăcările comemorati-

ve din oraş.

Municipalitatea clujeană 

a scos la licitaţie un acord 

cadru de “întreţinere şi re-

paraţii curente fântâni arte-

ziene, cişmele şi flăcări co-

memorative, inclusiv mon-

tare cişmele pe locaţii noi”. 

Potrivit documentelor Pri-

măriei, contractul se va în-

cheia pe o durată de 24 de 

luni, iar valoarea estimată 

este de 794.099 lei fără TVA 

(168.000 de euro).

Despre fântâna artezia-

nă din Piaţa Avram Iancu, 

în caietul de sarcini se pre-

cizează că aceasta “necesi-

tă o supraveghere şi între-

ţinere permanentă pe tot 

parcursul programului de 

funcţionare. Aceasta func-

ţionează zilnic, pe fond de 

muzică, cu pauze pe tim-

pul zilei (...) Se va asigura 

supravegherea pornirii, opri-

rii fântânii şi modul de func-

ţionare, sincronizarea jocu-

rilor de apă cu muzică şi 

lumini, supravegherea ba-

zinului de apă”.

Firma care va câştiga lici-

taţie mai trebuie să se ocupe 

şi de zecile de cişmele din 

oraş, inclusiv de montarea de 

noi asemenea aparate.

Totodată, vorbim şi de în-

treţinerea celor patru fl ăcări 

comemorative din oraş. În 

cazul acestora, doar cea din 

Piaţa Mihai Viteazu funcţio-

nează permanent. Alte fl ă-

cări comemorative sunt am-

plasate în Cimitirul Eroilor 

şi pe Bulevardul Eroilor.

În total, în Cluj-Napoca 

sunt 14 fântâni arteziene: 

în Parcul Central, în faţa Pre-

fecturii, în Piaţa Avram Ian-

cu, în Piaţa Mihai Viteazu, 

în parcul de joacă de lângă 

Cluj Arena, lângă Comple-

xul Minerva, lângă Comple-

xul Union, în Piaţa Gării, în 

spatele bisericii Sf. Petru din 

Mărăşti, pe bulevardul Ero-

ilor, în Piaţa Unirii, în Par-

cul Rozelor, în Parcul Tul-

cea şi în Parcul Farmec.

Fântânile arteziene 
şi flăcările comemorative 
din Cluj intră în reparaţii

Creată special pentru cetă-

ţenii cu spirit civic care 

doresc să semnaleze micile 

(sau marile) probleme 

observate în „Oraşul 

Comoară”, pe aplicaţia 

MyCluj curg gârlă sesizări-

le privind salubrizarea ine-

fi cientă. De la rampe clan-

destine până la străzi lăsate 

în mizerie, nu le scapă 

nimic clujenilor, care solici-

tă cu disperare ajutorul 

municipalităţii. Până la 

momentul redactării artico-

lului, statusurile sesizărilor 

„colectate” de Monitorul de 

Cluj în ultimele zile apar, 

în continuare, „în lucru”.

„Aş dori să atrag atenţia asu-

pra unei zone foarte murdare ca-

re de foarte mult timp este ne-

îngrijită şi focar de microbi. În 

apropierea Căii Turzii, pe o stră-

duţă de lângă restaurantul Rod, 

cel mai probabil îşi fac veacul 

nişte prostituate şi aruncă pre-

zervativele folosite pe jos. Con-

stant sunt pe străduţa asta ast-

fel de lucruri, de obicei sunt şi 

aruncate în acelaşi loc. Sunt şi 

alte deşeuri pe aici, pentru că 

oamenii sunt necivilizaţi, dar vă 

rog să luaţi nişte măsuri!”, este 

apelul unui clujean.

Deşi primarul Emil Boc a tă-

iat, la mijlocul lunii decembrie, 

„panglica” la două centre de co-

lectare gratuită a deşeurilor vo-

luminoase, în cartierul Mărăşti, 

sub podul Fabricii, respectiv în 

Mănăştur, pe strada Bucium fn, 

încă se găsesc clujeni care să 

arunce cu nesimţire molozul în 

mod ilegal. Rampe de deşeuri 

şi moloz provenit din construc-

ţii au fost semnalate atât în Pă-

durea Hoia, la capătul străzii 

Uliului, cât şi în spatele clădirii 

părăsite din fostul poligon de 

tragere Sf. Ioan.

„În locul ăsta se aruncă gu-

noaie în mod constant. Cine-

va curăţă (nu ştiu cine) şi du-

pă două-trei zile, apar altele. 

Chestia asa durează de câţiva 

ani! De ce nu montaţi o came-

ră video aici şi să-i surprindeţi 

pe făptaşi?”, se întreabă un alt 

cetăţean, semnalând proble-

ma în zona Parcului Ferovia-

rilor, la puntea peste Someşul 

Mic dintre străzile Parcul Fe-

roviarilor şi Traian.

Toate gunoaiele
 în aceeaşi maşină?

Încă din luna iulie 2019, 

atunci când intrase în vigoare 

legea privind colectarea selec-

tivă, pe patru fracţii, edilul îşi 

manifesta nemulţumirea pri-

vind efi cacitatea celor două fi r-

me de salubrizare – Brantner 

Vereş şi Rosal – în implemen-

tarea măsurilor. La mai bine de 

7 luni, situaţia nu este mult mai 

roz; atât calitatea curăţării stra-

dale, cât şi cea a colectării se-

lective fi ind încă la ani-lumină 

de aşteptările clujenilor.

„În mod consecvent Brantner 

colectează deşeurile reciclabile 

(în seara zilei de 24 ianuarie plas-

tic şi sticlă) şi îl aruncă în maşi-

na de gunoi menajer, deşi era 

evident că nu este menajer, sa-

cii corespunzători. Nu poţi să nu 

realizezi că un sac transparent e 

plin cu sticle de sticlă. Probabil 

aşa au fost instruiţi oamenii lor”, 

se plânge un clujean, care spu-

ne că a încercat în zadar să dis-

cute cu cei responsabili.

Nici pe strada Lunii, în car-

tierul Zorilor, situaţia nu este 

mai grozavă. „Colectarea deşe-

urilor se face necorespunzător, 

deşeurile fi ind complet ameste-

cate. De altfel, de fi ecare dată 

când merg să arunc gunoiul, 

containerele sunt puse complet 

diferit, neţinându-se cont de plă-

cuţele care indică unde se de-

pozitează tipurile de deşeuri”, 

acuză un alt cetăţean.

Alţii se plâng fi e de lipsa ma-

şinilor de salubritate, fi e de ne-

simţirea muncitorilor care ies de 

pe şantier pe drumurile publice, 

fără să cureţe utilajele. „Strada 

Soporului este incredibil de mur-

dară, iar fi rma de salubritate nu 

ajunge pe aici. Rog rezolvare şi 

verifi care mai regulată a acestei 

străzi!”, solicită un clujean.

„Vă rugăm, faceţi ceva cu 

balastiera care se afl ă în spate 

la Aeroport... Intrare de pe va-

rianta Cluj-Apahida, după Emer-

son. Nu spală maşinile, e plin 

de piatră, noroi! Este dezastru 

ce fac, cum ies pe şosea”, se 

plânge altcineva.

Străzile Clujului, 
sufocate de gunoaie! 
Oricât s-ar zbate administrația locală să creeze condiții decente pentru clujeni, 
nesimțirea unora, respectiv incapacitatea firmelor de salubritate, depășite 
de situație în multe cazuri, anulează orice efort de a curăța impecabil orașul

Pe aplicaţia MyCluj sunt zeci de sesizări privind salubrizarea inefi cientă
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

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. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
et. 1, str. Teleorman, mobilat, uti-
lat, preţ 92.000 euro, negociabil. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 23 
mp, suprafaţa total 125 mp, 
izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

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

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

¤ Vând casă cu grădină în 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.

TERENURI

¤ Vând pământ, grădină de 3500 
mp, cu C.F., întabulat, îmrejmuit, 
împrejmuit și plantat cu pomi, la 
70 km de oraș, lângă șoseaua 
Cluj-Oradea, Gara Brăișoru, preţul 
pieţii. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (4.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. 
Giuseppe Verdi, cartier Iris, preţ 
8 euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (6.7)

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436.

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

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm 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.

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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ADRESĂ:
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TUIT

APARTAMENTE

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 ca-
mere, proaspăt zugrăvit, cen-
trală proprie, izolat termic, 
utilat complet, ocupabil ime-
diat, cart. Mărăști, zona Cine-
ma Mărăști, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

SERVICII

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

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

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, 
fac instalaţii, transport mobilă 
în Cluj-Napoca și în afara lo-
calităţii, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bu-
nă de funcţionare. Preţ nego-
ciabil. Informaţii și relaţii su-
plimentare la telefon 
0740-694047.

ELECTRO

¤ 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, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

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

UZ CAZNIC

¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gîtiti și încălzit, preţ 
150 RON. Pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (6.7)

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

¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan 
inoxidabil, pentru baie, capa-
citate de 100 l, făcut la co-
mandă. Preţuri foarte bune. 
Inf. la tel. 0735-176040.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoa-
nă, în stare bună, preţ nego-
ciabil. Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 
sau 0754-300728.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0744-702473, 
după ora 12.

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 86 
cm, culoare combinaţie wenge 
și stejar auriu, stare perfectă, 
preţ 250 RON/buc., și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru ac-
te, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 
uși în partea de jos (cu etajere 
interioare), cu chei, dim. H â 
205 cm, L â 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu ste-
jar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON. Cele 3 piese de 
mobilier sunt ideale pentru 
agenţii de turism, agenţie 
imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând rafturi de culoare al-
bă, rafturi pentru cărţi, birou 
mare, în stare foarte bună. 
Preţuri negociabile. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preţ 8 
RON/kg și miez de nucă la preţul 
de 25 RON/kg, producţie 2019, 
a fost recoltată din zonă nepolu-
ată, produs bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (6.11)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. 5.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cizme lungi nr. 39 pentru 
dame. Telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avan-
tajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 
0758-939822.

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

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0735-176040.

LICITAȚII

 ¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
cu sediul în loc. Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, vinde la licitație publi-
că, în data de 19.02.2020, ora 
10.00, cam. 28, următoarele bu-
nuri mobile/ imobile: - Autoturism 
M1, marca VW Caravelle, an fa-
bric. 1999, motorină; - Autoutilita-
ră N1, marca Ford, an fabric. 
1998, motorină; - Autoturism M1, 
marca Peugeot Partner, an fabric. 
2001, motorină; - Autoturism M1, 
marca Audi A6, an fabric. 2003, 
motorină; - Automacara, model 
UMT 86055; - Strung model SN 
400*1500; - Strung model SN 
500*3000; - Aparat de sudură, 

„Unul dintre orientariștii de excepţie ai României ne-a 

părăsit...” / „Drum lin către stele Pavele!” / „Să-ţi fi e somnul 

lin și codrul aproape!” / „Dumnezeu să îl odihnească și să îl 

ducă în lumină!” / „Dacă am avut în orientare un Superman, 

ăsta a fost Pavel.”

„Mulţumim pentru tot ce ai dat Orientării!” / „Trist și incredibil, 

om fără vicii, sportiv adevărat.” / „Un om model. O mare 

pierdere... O să-mi fi e mereu dor de el și de concursurile 

deosebite organizate de el.” / „În sfârșit, ai găsit "Izvorul"”.

Sunt doar câteva dintre multele mesaje cu care își iau rămas 

bun, orientariștii din toate colţurile ţării, de la cel care a fost 

prieten și coleg de breaslă

GLIGOR PAVEL.
Lumea orientării clujene este în doliu.

Ne vom aminti mereu de tine cu mult drag, de acum, vei 

alerga prin păduri alături de îngeri.

Dumnezeu să te odihnească în pace Pavel!

Sincere condoleanţe familiei!

CONDOLEANȚE

SecondTex angajează
vânzătoare

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

model CEA; - Aparat de sudură Re-
masald Eco 310; - Stivuitor marca 
Sthill; - Mașină de amprentat fi er; 
- Mașină de găurit verticală, Fus 
22. Bunurile mobile/ imobile nu 
sunt grevate de sarcini. Informații 
suplimentare pot fi  obținute la se-
diul Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
str. M. Eminescu, nr. 2, camera 
28, telefon 0264.216230, int. 138 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - INFO ANAF - 
„anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate” - Structura 
DGRFP Cluj.

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele CRISTEA ALEXANDRA, 
Universitatea de Arte și Design. 
Îl declar nul.

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 
sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet
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Abonează-te la monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

 
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

a 

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ

În atenţia cetăţenilor din comuna Iara

Unitatea administrativ-teritorială Iara, judeţul Cluj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 

sectoarele cadastrale: 58 – în locul numit popular „CIMITIRUL 
EVREIESC-DRUM SPRE PICULEŢE“, 59 – în locul numit popular 
„DRUMUL SPRE PICULEŢE-HOTAR BĂIŞOARA“, 66 – în locul 
numit popular „CIMITIRUL MARE-DRUMUL TELEGBII“, 
Începând cu data de 30.01.2020, 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: Șerban Ioan, consilier superior, fond 
funciar, tel. 0744485234

AVIZ DE MEDIU

Această informare este efectuată de COMUNA MĂRGĂU, 
strada Principală, nr. 204, tel:0371138035/Fax: 0372002986, 
ce intentionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
Refacerea lucrărilor în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase în com. Mărgău, judeţul Cluj.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările ulterioare.

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

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primaria.margau@yahoo.com, tel: 0371 138 035.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Societatea HECO SCHRAUBEN SRL în calitate de titular 
,anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HGNR.1076/2004,în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru planul ”Plan urbanistic Detaliu 
construire hala 6, copertina și branșament canalizare 
menajeră și pluvială” în Municipiul Câmpia Turzii, str. 
Laminoriștilor, nr. 159, Parc Industrial Reif, judeţul Cluj. 
Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la HECO SCHRAUBEN SRL, din data 23.01.2020 
între orele 9-14. Publicul interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii până în data de 11.02.2020, la APM 
Cluj, str Dorobanţilor nr 99, blocul 9 B, cod 400609, fax 
0264-410716, e-mail:offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de 
luni-joi între orele 9-14 și vineri între orele 9-12.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului 
al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj 
– Napoca, luni – joi între orele 900-1430, vineri între 
orele 900 -1200, precum și la adresa de internet http//
apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Societatea HECO SCHRAUBEN SRL anunţă publicul 
interesat asupra începerii demersurilor de obţinere a 
autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de 
fabricarea a şuruburilor, cu zincare electrolitică, prevăzută 
în anexa I din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, 
pe amplasamentul din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 
159, judeţul Cluj.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al 
activităţii pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj – Napoca, luni 
– joi între orele 900-1430, vineri între orele 900 -1200, precum 
și la adresa de internet http//apmcj.anpm.ro.

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se pot 
transmite la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, 
sau la adresa de email offi ce@apmcj.anpm.ro, în termen 
de 30 de zile de la apariţia anunţului.

ANUNŢ PUBLIC

„SC Orange România SA, titular al proiectului: 
„Construire staţie de telefonie mobilă, alimentare cu energie 
electrică și informativ”, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj de a 
nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de 
dezvoltare pentru proiectul menţionat, propus a fi  realizat 
în Cluj-Napoca, zona str. Edgar Quinet, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.”

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

S.C. ORIZONT IMOBILIS S.R.L. cu sediul în str. 
Madach Imre, nr. 46, jud. CLUJ, anunță inițierea elaborării 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul 
„ELABORARE PROIECT URBANISTIC DE DETALIU ȘI 
ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR 
DE CONSTRUIRE IMOBIL MIXT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, 
AMENAJARE ACCES, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI 
ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI“, str. Paris, nr. 74, mun. 
Cluj-Napoca, jud. CLUJ.

Documentația poate fi  consultată la sediul Primăriei - 
Serviciul Urbanism - Camera 62.

ANUNŢ

Notifi căm creditorii S.C. EMISINOR S.R.L. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Frunzișului nr. 75 etaj 4, judţtul Cluj, 
Număr de ordine în Registrul Comerţului J12/3112/2012, 
C.U.I. 30926454, că s-a deschis procedura generală a 
insolvenţei împotriva acesteia potrivit sentinţei comerciale 
din data de 21.01.2020 pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj, în dosarul nr. 991/1285/2019.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii 7 
zile de la data notifi carii; depunere declaraţii de creanţă 
06.03.2020; tabel preliminar 26.03.2020; contestaţii la 
tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminarîin BPI; tabel defi nitiv și soluţionare eventuale 
contestaţii 28.04.2020. Ședinţa adunării creditorilor: 
01.04.2020, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar 
provizoriu, Cluj-Napoca, aleea Bizușa nr. 1, Judetul Cluj.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar provizoriu 
Curta Eva, tel. 0722-310693, email: eva.curta@yahoo.com.
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Butean, împrumutat 
la Gaz Metan Mediaş
CFR Cluj se desparte tempo-
rar de Mihai Butean, funda-
șul dreapta care a fost adus 
în vară liber de contract de la 
Astra Giurgiu.
Butean, unul dintre cei mai 
buni fundași dreapta în stagi-
unea precedentă de Liga 1, a 
fost adus cu surle și trâmbiţe, 
dar nu l-a mulţumit pe Dan 
Petrescu în puţinele partide 
în care a apărut pe teren.
CFR Cluj a decis astfel să îl 
împrumute pe Butean la Gaz 
Metan Mediaș, iar ardelenii 
vor plăti 150.000 de euro da-
că îl doresc definitiv la finalul 
sezonului. Fostul internaţio-
nal de tineret este dorit cu in-
sistenţă de Edi Iordănescu și 
sunt șanse mari ca mutarea 
să se realizeze înainte de 
startul returului.
Butean ar fi fost doar a treia 
variantă la CFR Cluj pe postul 
de fundaș dreapta după 
Mateo Susic și Alexandru 
Chipciu, al doilea fiind utilizat 
în partidele amicale pe aceas-
tă poziţie de Petrescu.

Cisnădie pierde 
și cu Kobenhaven
CS Măgura Cisnădie a fost în-
vinsă de formaţia daneză 
Kobenhavn Handball cu sco-
rul de 33-28 (17-20), dumini-
că, pe teren propriu, într-un 
meci din Grupa B a Cupei EHF 
la handbal feminin.
Măgura a pierdut toate cele 
zece meciuri susţinute în ulti-
mele două sezoane în grupe-
le Cupei EHF.
În partida de duminică, forma-
ţia din Cisnădie a condus la pa-
uză cu 20-17, după ce a avut în 
prima repriză 17-11 și 19-12.
Formaţia daneză a revenit în 
repriza secundă, a egalat în 
min. 44, 24-24, iar apoi s-a 
desprins pe tabelă, câștigând la 
cinci goluri. În ultimul sfert de 
oră, Kobenhavn Handball a 
marcat nouă goluri, iar Măgura 
doar patru.

Tragere norocoasă 
pentru handbalistele 
clujene
Universitatea Cluj va juca împo-
triva Știinţei Bacău în optimile 
de fi nală ale Cupei României la 
handbal feminin.
Meciurile din cadrul optimilor 
se vor desfășura la jumătatea 
lunii februarie, iar echipa de 
handbal feminin a CS 
Universitatea se va lupta cu CS 
Știinţa Bacău, ocupanta locului 
4 în clasamentul Divizei A, 
Seria A la handbal feminin.
Tabloul optimilor de fi nală
CS Rapid București – SCM 
Craiova
CS Gloria 2018 Bistriţa Năsăud 
– SCM Rm Vâlcea
CSU Știinţa București – SCM 
Gloria Buzău
CS Știinţa Bacău – CS ”U” Cluj 
Napoca
HC Dinamo București – CSM 
Slatina
CS Minaur Baia Mare – AHCM 
Slobozia
CS Dacia Mioveni 2012 – CSM 
București
CSM Roman – HC Dunărea 
Brăila.
„Alb-negrele” s-au califi cat în 
optimile de fi nală după victoria 
cu 32 la 29 în deplasare la for-
maţia CSU Neptun Constanţa.

Pe scurt

U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca a învins-o 

pe Dinamo Ştiinţa 

Bucureşti cu scorul 

de 84-82, Johnson mar-

când coşul victoriei cu 15 

secunde înainte de fi nal.

Lituanianul Donatas Ta-

rolis a fost cel mai bun mar-

cator de la trupa clujeană, 

cu 24 puncte, 4 recuperări, 

iar Andreja Milutinovic (20 

puncte) s-a remarcat de la 

gazde. Echipa antrenată de 

Mihai Silvăşan a condus pe 

durata întregului joc, dar 

avea să fie egalată în fina-

lul sfertului patru de trupa 

dinamovistă. „Alb-roşii” s-au 

apărat mult mai bine în fi-

nalul jocului şi au fost la un 

pas să producă o primă sur-

priză în Top 6.

Marea rivală la titlu, CSM 

CSU Oradea, a trecut de CS 

SCM Timişoara cu 83-61. Cei 

mai buni de la învingători 

au fost Cătălin Baciu, cu 15 

puncte, 6 recuperări, Dragan 

Zekovic, cu 14 p, 3 rec, Kris-

topher Richard, 13 p, Aaron 

Broussard, 12 p, 4 rec. Mi-

los Komatina, cu 19 p, 6 rec, 

s-a remarcat de la bănăţeni.

„Este o primă victorie ex-

trem de muncită. Nu sun-

tem în cea mai bună peri-

oadă a noastră. Am întâlnit 

o echipă agresivă şi ne-a fost 

puţin teamă de acest joc. 

Ştiam că ei ne aşteaptă proas-

peţi şi gata să facă orice pen-

tru o victorie. În mare par-

te am jucat bine timp de 35 

de minute. Am condus la 13 

puncte, dar ei au jucători 

experimentaţi, capabili să 

facă diferenţa. Au izbutit câ-

teva coşuri importante în 

momentele cheie. Pe final, 

mă bucur că am câştigat. O-

rice problemă am avea şi 

oricât de prost ne-am sim-

ţi, trebuie să găsim soluţii. 

Asta fac echipele care vor 

să fie campioane. Mergem 

mai departe, ne aşteaptă un 

joc dificil cu echipa din Min-

sk. Soarta calificării este în 

mâinile noastre şi vom da 

totul să învingem miercuri”, 

a spus Silvăşan după meci.

U-Banca Transilvania Cluj 

va juca miercuri împotriva ce-

lor de la Tsomki Minsk în Fiba 

Europe Cup. Trupa lui Mihai 

Silvășan poate face un pas uriaș 

spre Top 8 cu un succes.

U-BT Cluj, victorie în ultimele secunde 
în primul meci din Top 6!

Universitatea Cluj 

s-a impus cu 5-0 în faţa 

celor de la Avântu Reghin 

într-un meci amical 

disputat în Cluj-Napoca.

Adrian Falub nu a mai fă-

cut experimente după înfrân-

gerea cu 7-2 în faţa celor de 

la Sticla Arieşul Turda şi a tri-

mis din primul minut cea mai 

bună formulă de joc.

Universitarii au făcut spec-

tacol în prima repriză şi au 

reuşit să marcheze de cinci 

ori. Dorin Goga a deschis sco-

rul în minutul 12, fi ind urmat 

de Gavra peste doar un mi-

nut. Noul venit Mailat avea 

să ducă scorul la 3-0 în mi-

nutul 27, în timp ce Ştefă-

nescu şi Goga au mai punc-

tat până la pauză pentru a sta-

bili şi scorul fi nal, 5-0.

Universitatea Cluj a înce-

put cu următoarea formulă: 

Gorcea – Ignacio, Telcean, 

Mureşan, Neciu – Dican, 

Barbu – Ştefănescu, Goga, 

Mailat – Gavra

În repriza secundă au in-

trat: Dur-Bozoancă – Takacs, 

Paşcalău, Crăciun, Taub – Pe-

nescu, Văsălie – Pop, Mihal-

cea, Pîrvulescu – Coman.

„U” Cluj a făcut spectacol 
cu Avântul Reghin

Dan Petrescu a organizat 

un stagiu de pregătire 

de două săptămâni 

în Spania, dar şi acolo 

echipa a avut probleme

din punct de vedere mete-

orologic. Vântul şi ploaia 

au încurcat serios planu-

rile echipei, iar ofi cialii 

au fost nevoiţi 

să anuleze meciul 

amical cu Ferencvaros.

Campioana României a 

debutat în meciurile amica-

le împotriva celor de la Hol-

stein Kiel, formaţie din Li-

ga a 2-a germană. Nemţii 

aveau să se impună cu 2-1 

după un joc în care Omrani 

a marcat unicul gol al tru-

pei din Gruia.

Pentru campioni a urmat 

amicalul cu Wehen, o echi-

pă care se luptă să evite re-

trogradarea în Zweite Bun-

desliga, încheiat la egalita-

te, 1-1. Mario Camora a punc-

tat în meciul respectiv după 

ce nemţii au deschis scorul.

Prima victorie a CFR-ului a 

venit abia în meciul al treilea, 

atunci când echipa s-a duelat 

cu Dundalk şi s-a impus cu 

2-1. Irlandezii au condus cu 

1-0 la pauză, dar golurile lui 

Ţucudean şi Petrila aveau să 

facă diferenţa până la fi nal.

CFR avea să piardă urmă-

torul amical cu Setif (Alge-

ria) cu 1-0 după un meci în 

care elevii lui Petrescu au ra-

tat monumental.

Cantonamentul din Spa-

nia s-a încheiat cu un succes 

în faţa celor de la Emelec, 

3-2, la fi nalul unui meci în 

care au marcat Păun, Ţucu-

dean şi Vinicius.

Dan Petrescu a reuşit să tes-

teze în acest cantonament mai 

mulţi tineri din propria pepi-

nieră, dar şi pe Alexandru Chip-

ciu şi Denis Ciobotariu, ambii 

transferaţi în această iarnă. 

„Buruscul” se bucură şi de re-

venirea lui George Ţucudean, 

cel care a arătat o poftă de joc 

excelentă în amicale.

Țucudean și Chipciu nu 
l-au convins pe „Bursuc”

În ciuda faptului că atacan-

tul a marcat de două ori, Pe-

trescu a dat de înţeles că atât 

el cât şi Chipciu nu vor intra 

în meciul cu FCSB, primul din 

returul de campionat.

„Şi el (n.r. Alexandru Chip-

ciu), ca şi Ţucudean, nu a ju-

cat fotbal. A alergat bine, dar 

fotbal nu a jucat. E un profe-

sionist extraordinar, vrea, dar 

nu cred că poate în momen-

tul ăsta ce vreau eu de la el. 

Trebuie să avem răbdare, mie 

nu îmi place să grăbesc un ju-

cător, să îl arunc în joc pentru 

că fanii şi presa o să îl judece 

imediat”, a spus Dan Petrescu 

la fi nalul cantonamentului sus-

ţinut în Spania.

În primul joc din noul an, 

CFR Cluj şi FCSB se duelează 

în meci direct, în Gruia pe 2 fe-

bruarie. În acest moment, CFR 

Cluj este pe locul 1 cu 44 de 

puncte. FCSB e pe locul 3, cu 

40 de puncte, dar un meci mai 

puţin disputat, cel cu Voluntari.

Bilanţ echilibrat pentru CFR Cluj în amicale! 
Campionii s-au întors în ţară!
CFR Cluj a încheiat cantonamentul din Spania cu două victorii, două înfrângeri şi un rezultat 
de egaliate, în ciuda faptului că a întâlnit adversari mult sub nivelul echipei

CFR Cluj a încheiat cantonamentul de iarnă din Spania cu o victorie în fața celor de la Emelec

CFR – Holstein Kiel (Germania, liga 2) 1-2

CFR – Wehen Wiesbaden (Germania, liga 2) 1-1

CFR – Dundalk (campioana Irandei) 2-1

CFR Cluj – Setif (Algeria, liga 1) 1-0

CFR Cluj – Emelec (Liga 1 Ecuador) 3-2

Rezultate CFR Cluj în amicalele din Spania 
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