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ACTUALITATE

„Delicatese” autohtone pe masa 
unor asiatici angajaţi în Gilău

SĂNĂTATE

Acuzaţii şocante aduse la 
adresa unor vietnamezi, anga-
jaţi într-o fermă de pui din co-
muna clujeană Gilău. Un local-
nic a fost cel care i-a reclamat 
la poliţie pentru că i-ar fi  furat 
câinele, legat în lanţ, pe care 
l-ar fi  mâncat ulterior. Agenţii 
au găsit în frigiderul asiaticilor 
resturile unui animal pe care 
le-au trimis specialiştilor, pen-
tru a stabili ce tip de carne es-
te. După această întâmplare, lo-
calnicii susţin că, în ultima vre-
me, mai mulţi câini au dispă-
rut din comună.

„La data de 22 februarie, în 
jurul orei 08:40, poliţiştii din ca-
drul Secţiei 6 Poliţie Rurală Flo-
reşti au fost sesizaţi prin apel de 
urgenţă 112 cu privire la faptul 
că persoane necunoscute au sus-
tras şi probabil ucis un câine de 
rasă comună care se afl a în cur-

tea Castelului Rákóczi-Bánffy din 
comuna Gilău. Poliţiştii s-au de-
plasat la faţa locului şi au dema-
rat cercetările pentru stabilirea 
exactă a stării de fapt, identifi -
carea autorilor şi luarea măsuri-
lor legale. În cauză a fost înre-
gistrat un dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracţiunilor de furt 
şi uciderea animalelor cu inten-
ţie fără drept”, transmit repre-
zentanţii IPJ Cluj.

La ferma de pui din Gilău lu-
crează circa 30 de muncitori din 
Vietnam. Proprietarii fermei nu 
au vrut să comenteze situaţia, 
aşa cum nici muncitorii nu au 
avut voie să iasă din clădire ca 
să dea declaraţii presei. Deocam-
dată, poliţiştii nu au vreun sus-
pect în acest caz şi se aşteaptă ca 
medicii veterinari să spună de la 
ce animal provine carnea găsită 
în frigiderul vietnamezilor.

Începând cu data de 20 mai 
2020, ţigările mentolate vor dis-
părea complet de pe piaţa din Ro-
mânia, aceasta fi ind una dintre 
măsurile prevăzute de Directiva 
Europeană a Tutunului, transpu-
să şi în legislaţia din România.

Marii producători, dar şi co-
mercianţii au obligaţia să se asi-
gure că, în ziua de 20 mai 2020, 
niciun pachet de ţigări mentolate 
nu va mai exista pe piaţă. Acesta 
este motivul pentru care consu-

matorii vor începe să observe, îna-
inte de acest termen, că ţigările cu 
mentol nu vor mai fi  disponibile.

„Trebuie să le oferim celor 
500.000 de fumători români ca-
re consumă mentol o alternati-
vă viabilă pentru a evita migra-
ţia lor către piaţa neagră. Con-
trabandiştii nu se supun legilor, 
nici măcar celor europene”, au 
declarat reprezentanţii British 
American Tobacco, liderul pie-
ţei de tutun din România.
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este cel mai citit
site de știri

din județul Cluj. 
Potrivit BRAT/SATI, în ianuarie 2020,
articolele site-ului monitorulcj.ro au fost citi-
te de 1.564.988 de ori. Detalii în Pagina 3

PARADOXUL DIN INIMA „SMART CITY”. Neculai îi supără deseori pe şoferi provocând ambuteiaje 
cu remorcuţa sa inestetică în „buricul târgului”, însă este un om modest, care face un lucru bun. 
Îşi câştigă pâinea strângând zilnic cartoane – colectează selectiv „ca la carte”. Un lucru pe care ar 
trebui să îl facă la fel de impecabil atât firmele de salubritate, cât şi fiecare clujean.
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Din mai, adio ţigări mentolate 

Unde puteți redirecționa 2% 
din impozitul pe venit pentru fapte bune 
Monitorul de Cluj vă propune șase ONG-uri clujene care merită susținute! Pagina 7

Mami, tati, vă aștept acasă!
Se întorc clujenii plecaţi peste hotare? Numărul copiilor ai căror părinţi sunt 
plecați pentru perioade lungi în străinătate a scăzut la Cluj-Napoca. Pagina 3

21,5% din populația României trăiește în afara granițelor
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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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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Riscă puşcăria pentru 80 
de lei furaţi–
Poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului Dej 
au reţinut pentru 24 de ore trei persoane 
pentru săvârșirea infracţiunii de tâlhărie ca-
lifi cată, faptă prevăzută și pedepsită de 
Codul penal. În fapt, la data de 24 februarie 
a.c., în jurul orei 21:00, doi tineri de 19 și 
23 de ani, din comunele Bobâlna și Gâlgău, 
împreună cu o tânără de 26 ani din Dej, ar 
fi  sustras suma de 80 de lei din camera 
unui hotel din Dej. Cei în cauză ar fi  pătruns 
în camera în care se afl a un tânăr de 27 de 
ani, din Piatra Neamţ și i-ar fi  sustras banii 
prin ameninţare. Cei trei au fost identifi caţi 
de poliţiști, iar în baza probatoriului admi-
nistrat, la data de 25 februarie, au fost reţi-
nuţi pentru 24 de ore de către poliţiști, ur-
mând a fi  prezentaţi în faţa magistraţilor în 
vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Controale pe şantierele 
din Cluj-Napoca
La data de 25 februarie a.c., poliţiștii din 
cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, 

Secţia 6 Poliţie, împreună cu specialiști din 
cadrul altor structuri, au organizat o acţiune 
și au efectuat controale pe șantierele de 
construcţii situate pe străzile Frunzișului și 
Eugen Ionesco din Cluj-Napoca. În cadrul 
acţiunii, au fost legitimate 122 de persoa-
ne, au fost verifi cate 5 utilaje de construcţii 
și 6 avize de însoţire a materialului lemnos. 
Pentru clarifi carea anumitor aspecte, 8 soci-
etăţi comerciale au fost invitate la sediul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă cu docu-
mentaţia specifi că.

Bărbat răsturnat 
cu macaraua la Floreşti
Un bărbat de 39 de ani a ajuns la spital du-
pă ce s-a răsturnat cu macaraua la Florești. 
Potrivit ISU Cluj, o autospecială cu modul de 
descarcerare și un echipaj SMURD au fost 
alertate, ieri, în jurul orei 12:10, ca urmare a 
răsturnării unei macarale, care ridica materi-
ale de construcţii pentru un bloc afl at în con-
strucţie, de pe strada Teilor, din Florești. 
Pompierii au găsit la locul solicitării un băr-
bat de 39 de ani, care se afl a în cabina utila-
jului și suferise traumatisme severe la nivelul 

piciorului stâng. Salvatorii au acţionat pentru 
a scoate bărbatul din cabina avariată a utila-
jului, folosind atât echipamentele din dota-
re, cât și manevrele specifi ce, astfel încât să 
nu-i agraveze leziunile suferite și să-l predea 
echipajului SMURD în vederea acordării pri-
mului ajutor califi cat și pentru transport la 
spital. „Pompierii au asigurat și măsuri de 
prevenire a incendiilor pe timpul intervenţiei, 
având în vedere că se înregistrau scurgeri de 
combustibil din rezervorul macaralei”, a mai 
transmis ISU Cluj.

Pe scurt

Diana CÎMPEAN
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a declarat că, după publi-

carea proiectului în 

Monitorul Ofi cial, muni-

cipalitatea va putea prelua 

de la USAMV terenul care 

bloca extinderea străzii 

Borhanciului, urmând 

apoi să se facă proiectarea 

şi să fi e lansată licitaţia 

pentru supralărgire.

Marţi, în şedinţa Camerei 

Deputaţilor, a fost adoptat 

proiectul de lege iniţiat de 

deputatul PNL de Cluj Sorin 

Moldovan pentru supralărgi-

rea şi modernizarea străzilor 

Constantin Brâncuşi şi Bor-

hanciului în vederea rezolvă-

rii problemelor de trafi c. Lu-

crarea de supralărgire a celor 

două străzi era blocată de o 

suprafaţă mică de teren care, 

în urma demersului de marţi, 

va putea fi  trecută din pro-

prietatea publică şi din ad-

ministrarea Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară (USAMV) Cluj-Na-

poca în proprietatea publică 

a municipalităţii.

„Din luna iunie 2019, când 

am depus proiectul în Parla-

ment, până astăzi (n.red. marţi), 

când el a fost adoptat de către 

plenul Camerei Deputaţilor, 

m-am asigurat că toţi parlamen-

tarii înţeleg scopul şi necesita-

tea acestui proiect. Mi-am sus-

ţinut proiectul în comisiile de 

specialitate, atât la Senat cât şi 

în Camera Deputaţilor, şi mă 

bucur că într-un termen rela-

tiv scurt am reuşit să trecem 

prin procedura parlamentară”, 

a transmis Sorin Moldovan.

„Ieri (n.red. marţi) a trecut 

de Parlament, urmează să mear-

gă la preşedinte spre promul-

gare, după care se va publica 

în Monitorul Ofi cial şi în trei 

zile de la publicare va intra în 

vigoare. Asta va însemna că 

noi vom putea relua proiectul 

de lărgire a străzii Borhanciu-

lui, pentru a creşte calitatea vie-

ţii locuitorilor din Borhanci şi 

pentru a diminua trafi cul. Du-

pă publicarea în Monitorul Ofi -

cial, Primăria va putea să rea-

lizeze cu USAMV protocolul de 

predare-primire a terenului, de 

a face lucrarea de proiectare, 

licitaţia de execuţie şi de im-

plementare, aceştia sunt paşii 

care urmează să fi e făcuţi”, a 

afi rmat Boc, miercuri diminea-

ţă, într-o emisiune radio.

Proiectul merge spre pro-

mulgare la preşedintele Kla-

us Iohannis, fi ind ultimul pas 

pe care îl mai are proiectul 

de făcut deblocarea situaţiei 

din zona străzilor Constan-

tin Brâncuşi şi Borhanciului. 

Până atunci, la fel cum s-a 

întâmplat şi în Bună Ziua, 

nici în cartierul Borhanci nu 

se vor mai da autorizaţii de 

construire până nu se vor re-

zolva problemele de infra-

structură, promite Boc.

ŞOFERII AŞTEAPTĂ ZECI DE MINUTE ÎN TRAFIC ÎN ZONA GHEORGHENI-BORHANCI

„Verde” pentru lărgirea 
străzii Borhanciului
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru 
supralărgirea străzilor Constantin Brâncuşi şi Borhanciului

Lucrarea de supralărgire a celor două străzi era blocată de o suprafaţă mică de teren 
care va trece acum în proprietatea publică a municipalităţii

Șoferii așteaptă uneori și zeci de minute 
în trafi c în zona Gheorgheni-Borhanci, averti-
zează deputatul independent de Cluj Adrian 
Dohotaru. În urma votului din Parlament 
și a unei legi co-iniţiate de parlamentarii clu-
jeni, a fost transferată o mică parte din livada 
Palocsay către Primăria Cluj-Napoca pentru 
a lărgi strada și a construi sensul giratoriu.

„E straniu a da o lege pentru a permite acest 
transfer de proprietate, dar USAMV are doar 
drept de administrare și era necesar un pro-
iect legislativ, semnat de parlamentarii clu-
jeni și votat azi (n.red. marţi) de Parlament. 
Mă bucur că am pus și eu umărul la o pro-

blemă punctuală de trafi c, dar administraţia 
Boc trebuie să fi e mult mai pro-activă în a 
găsi măsuri pentru o mobilitate sustenabilă”, 
se arată într-un mesaj al lui Adrian Dohotaru.

Parlamentarul clujean afi rmă că „asta în-
seamnă planifi care urbană” care nu încura-
jează „urban sprawl” și haosul urbanistic ca 
în Borhanci – înseamnă transport în comun, 
piste de biciclete și coridoare pietonale ca al-
ternativă la trafi c auto. „Declaraţiile 
pro-transport în comun sunt mult în spatele 
realităţii și au adesea doar efect retoric. 
Clujul e la fel de îmbâcsit și poluat 
ca Bucureștiul”, susţine Dohotaru.

Vom avea sens giratoriu care ușurează mobilitatea
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

O scădere a numărului 

de copii cu unul sau ambii 

părinți plecați la muncă 

în străinătate s-a înregis-

trat, la nivelul municipiului 

Cluj-Napoca, în ultimii ani.

Primarul Emil Boc a pre-

zentat o statistică realizată la 

nivelul municipiului, care ara-

tă că numărul copiilor care au 

părinţi în diaspora a scăzut în 

ultimii trei ani cu 232.

„Scade, la Cluj-Napoca, nu-

mărul celor plecaţi în străinăta-

te. Monitorizez foarte atent si-

tuaţia copiilor cu părinţi plecaţi 

în străinătate, pentru că ei pre-

zintă un risc de vulnerabilitate, 

dacă nu sunt încadraţi bine 

educaţional şi monitorizaţi, în 

sensul bun al cuvântului, de 

către şcoli, pentru a rămâne în 

dimensiunea educaţională şi 

pentru a nu exista derapaje. 

Dacă în anul şcolar 2017-2018, 

numărul total de copii cu unul 

sau ambii părinţi plecaţi la mun-

că în străinătate era de 807, în 

anul şcolar 2018-2019 aveam 

689, iar în anul şcolar actual, 

2019-2020, avem doar 575. Scă-

derea numărului de la 807 la 

575 de copii arată direcţia. 

Într-o ţară în care 21,5% din 

populaţie trăieşte în afara Ro-

mâniei, într-o ţară în care în 

2018 s-au născut mai mulţi co-

pii români în afara graniţelor 

ţării decât în România şi 27,5% 

din populaţia înalt califi cată 

lucrează în afara ţării, la Cluj 

se întâmplă invers”, a decla-

rat Emil Boc, miercuri dimi-

neaţă, într-o emisiune radio.

Primarul Clujului spune că 

migrarea forţei de muncă afec-

tează, totuşi, oraşul şi face im-

posibilă realizarea unor inves-

tiţii importante, la care licita-

ţiile au fost anulate de mai 

multe ori din cauză că nicio 

fi rmă nu s-a prezentat. Un 

exemplu este licitaţia pentru 

lucrările la Centrul pentru Ti-

neret de pe strada Iuliu Maniu 

nr. 1, investiţie de 721.693 lei.

„Avem Centrul pentru Tine-

ret. De patru ori am organizat 

licitaţia şi nu vine nicio fi rmă 

să realizăm investiţia de aproa-

pe un milion de lei, în centrul 

Clujului, de modernizare a u-

nei clădiri. Nu sunt fi rme, nu 

au forţa de muncă necesară 

pentru realizarea lucrării. Pre-

ţul l-am actualizat din nou în 

vara lui 2019. Din păcate, pe-

nuria la locurile de muncă o 

resimţim la Cluj”, a spus Boc.

Sursa datelor: www.brat.ro/sati

PROFIL AUDIENŢĂ

Rezultate obţinute în Studiul de Audienta şi Trafi c 
Internet, realizat în perioada 1-31 ianuarie 2020.

Portalul de ştiri                            continuă creşterea în 2020
Site-ul de știri www.monitorulcj.ro a depăşit 500.000
de vizitatori unici, care au generat peste 1 MILION de vizite. 
Portalul de știri preferat al clujenilor a înregistrat 
a patra lună consecutivă (octombrie – ianuarie)
cu peste 1 MILION de articole afișate.

* Categorii ESOMAR:
–  categoria AB (superior): „manageri, directori si profesionisti, specialisti“
–  categoria C (mediu): „muncitori califi cati, angajati ce presteaza munca 

non-manuala“
–  categoria DE (inferior): „angajati ce presteaza o munca manuala ne-

califi cata si alte categorii de angajati cu educatie“

Se întorc clujenii plecaţi din ţară?
Mai puţini copii cu părinţii în străinătate, la Cluj-Napoca

Jumătate dintre copiii români care s-au născut anul trecut nu s-au născut 
în România, ci în afara țării. 21,5% din populație trăiește în afara granițelor.

92.000 de copii au unul 

sau ambii părinţi ple-

caţi la muncă în străi-

nătate. Circa 3.600 

de copii cresc în grija 

statului, iar peste jumă-

tate, în familia extinsă, 

arată o statistică publi-

cată de Protecţia 

Copilului. Numărul 

familiilor care sunt 

plecate să muncească 

peste hotare se ridică 

la peste 71.000.

În cazul a 12.155 de fa-

milii, ambii părinţi sunt ple-

caţi, lăsând în ţară peste 

16.300 de copii în grija sta-

tului sau a rudelor. Peste 

15.000 de copii sunt cres-

cuţi de familia extinsă, 900 

cresc în sistemul de protec-

ţie, iar 176 sunt lăsaţi pe la 

vecini, potrivit Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia 

Copilului şi Adopţie (AN-

PDCA), care a publicat da-

tele pentru decembrie 2018.

În cazul a circa 48.000 

de familii, un părinte este 

plecat la muncă în străină-

tate, iar peste 62.000 de co-

pii sunt afectaţi. 60.000 de 

copii sunt în îngrijirea fami-

liei extinse, circa 1.400 de 

copii au fost preluaţi de stat, 

iar în jur de 600 cresc în gri-

ja vecinilor sau a altor fa-

milii, fără să existe o formă 

legală de încredinţare a lor 

din partea părinţilor.

În cazul a 10.600 de fa-

milii, unicul părinte susţi-

nător al familiei este plecat 

la muncă în străinătate, lă-

sând în ţară peste 12.800 

de copii. Peste 11.000 de 

copii au rămas în grija fa-

miliei extinse, iar peste 

1.200 de copii sunt în gri-

ja statului. 195 de copii sunt 

îngrijiţi de vecini.

Situaţie dramatică la nivel naţional
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7 milioane de pasageri 

până în 2035: ambiţiile 

conducerii Aeroportului 

Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj.

Aspecte esenţiale legate de 

gestionarea proiectelor de dez-

voltare a aeroporturilor au fost 

discutate de David Ciceo, di-

rector general al Aeroportului 

Internaţional „Avram Iancu” 

din Cluj-Napoca (AIAIC), cu 

ocazia celei de-a 7-a Conferin-

ţe mondiale ORAT (Pregătire 

Operaţională şi Transfer spre 

exploatare a Aeroporturilor), 

desfăşurată la Dubai, în peri-

oada 24-27 februarie 2020.

Proiectele de dezvoltare a 

aeroporturilor şi de extindere 

şi modernizare a capacităţii 

lor operaţionale prezintă pro-

vocări importante din cauza 

gradului înalt de complexita-

te pe care le comportă, a exi-

genţelor tehnice care trebuie 

respectate, a numeroşilor be-

nefi ciari de care trebuie să se 

ţină seama şi, nu în ultimul 

rând, a necesităţii implicării 

unui număr foarte mare de 

organizaţii publice şi private 

şi de o manieră mai amplă a 

comunităţii pe care urmează 

să o deservească.

La ora actuală, se estimea-

ză că 90% din proiectele de 

anvergură în lume au întâr-

zieri, iar proiectele din do-

meniul aeroportuar se înscriu 

şi ele în această tendinţă. Se 

consideră însă că fi nalizarea 

la timp a acestor proiecte, ca 

de altfel şi eliminarea şi mi-

nimizarea riscurilor legate de 

viitoarea exploatare pot fi  îm-

bunătăţite prin măsuri speci-

fi ce care trebuie luate în con-

siderare pe tot parcursul de-

rulării unui proiect. Scopul 

recentei conferinţe ORAT a 

fost acela ca, pornind de la 

experienţa acumulată până 

în prezent, să identifi ce şi să 

propună asemenea măsuri de 

bune practici.

În cadrul discuţiilor, David 

Ciceo a adus în discuţie per-

spectiva aeroporturilor regio-

nale expuse şi ele unui număr 

considerabil de provocări, la 

care se adaugă cel mai ade-

sea resursele umane şi fi nan-

ciare limitate. Directorul AIAIC 

a ilustrat acest punct de ve-

dere pe cazul concret al Ae-

roportului, care a crescut spec-

taculos de la 32.000 de pasa-

geri în 1996, la aproape 3 mi-

lioane în 2019, şi are acum un 

plan de dezvoltare pentru a 

atinge 7 milioane de pasageri 

până în 2035.

Planul de dezvoltare a Aeroportului 
Cluj-Napoca, prezentat la Dubai

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali vor apro-

ba, în şedinţa extraordinară 

de mâine, alocarea sumei 

de 950.000 lei (aproape 

200.000 de euro) din buge-

tul local pe anul 2020 pen-

tru organizarea evenimen-

tului „Zilele Clujului”.

„Municipiul nostru are câ-

teva date în calendar cu o de-

osebită încărcătură simbolică 

în care se regăsesc şi identifi -

că toţi membrii comunităţii lo-

cale. Municipiul nostru este cu-

noscut în ţară şi străinătate ca 

un important centru academic, 

universitar, economic, cultural, 

ştiinţifi c, sportiv şi religios în 

plină dezvoltare şi un exemplu 

de convieţuire şi dinamică ur-

bană”, se arată în referatul de 

aprobare al Proiectului de Ho-

tărâre nr. 11/28.02.2020.

Organizat pentru prima oa-

ră în 2011, „Zilele Clujului” a 

devenit un eveniment de refe-

rinţă pentru comunitatea clu-

jeană şi un exemplu pentru al-

te oraşe din România, spun re-

prezentanţii municipalităţii. 

Anul trecut, conform analizei 

cheltuielilor, s-au alocat tot 

950.000 lei pentru: cheltuieli 

legate de prestaţiile artiştilor 

(onorariu, transport, cazare şi 

masă) – 480.000 lei, scenă, so-

norizare, lumini – 200.000 lei, 

promovarea evenimentelor – 

100.000 lei, spectacolele de ar-

tifi cii – 40.000 lei, iluminatul 

arhitectural al clădirilor şi 

show-ul de lasare – 60.000 lei 

şi video maping pe clădirile 

din zona central – 70.000 lei.

Cu toate că mulţi clujeni 

de peste hotare şi-ar dori să 

vină acasă de Zilele Clujului, 

nu îşi pot programa vacanţa 

pentru că nu se ştie încă da-

ta exactă. Reprezentanţii mu-

nicipalităţii spun că evenimen-

tul va depinde atât de a 19-a 

ediţie a Festivalului Internaţi-

onal de Film Transilvania (TI-

FF), care va avea loc între 29 

mai – 7 iunie 2020, cât şi de 

alegerile locale.

Planurile Primăriei, 
încurcate de „locale”

„Mă bucur enorm că exis-

tă un interes aşa de mare pen-

tru compatrioţii noştri plecaţi 

peste hotare. În mod normal, 

Zilele Clujului sunt la sfârşi-

tul lunii mai, în ultimul we-

ekend. Avem două situaţii: 

depindem de ce se întâmplă 

la TIFF, care trebuie să se or-

ganizeze în funcţie de alte fes-

tivaluri internaţionale. Trebu-

ie să ţinem cont de TIFF, pen-

tru că este unul dintre festi-

valurile importante pe care le 

avem”, a precizat viceprima-

rul municipiului Cluj-Napo-

ca, Dan Tarcea.

„Al doilea element, sunt ale-

gerile, nu ştim exact data ale-

gerilor. Nu am vrea să facem 

Zilele Clujului în ziua votului, 

deci depindem de aceste două 

date. După ce vom cunoaşte 

exact aceste componente, vom 

putea decide şi care va fi  inter-

valul în care organizăm Zilele 

Clujului”, a mai spus Tarcea, 

în urmă cu două săptămâni, la 

Radio România Cluj.

Vă reamintim că, anul tre-

cut, Zilele Clujului au fost de-

calate tocmai din pricina ale-

gerilor europarlamentare, iar 

marea sărbătoare a oraşului 

a fost organizată ulterior în-

tre 27-30 septembrie. Se repe-

tă scenariul şi în acest an?

Nu se ştie data, dar se aprobă 
banii. 950.000 de lei din bugetul 
local pentru Zilele Clujului

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Compania de Transport 

Public (CTP) Cluj-Napoca 

estimează venituri de 184,8 

milioane de lei în 2020. 

Cheltuielile pentru investi-

ţii bugetate pentru anul 

acesta sunt de 73,5 milioa-

ne de lei, cea mai mare 

parte din bani provenind 

din fonduri europene.

Proiectul de buget pe anul 

curent al Companiei de Trans-

port Public va fi  dezbătut de 

consilierii locali în şedinţa de 

mâine. Potrivit proiectului, 

CTP estimează venituri de 

184.803.000 lei pentru anul 

acesta, din care 170.898.000 

lei sunt venituri din transpor-

tul călătorilor.

De asemenea, o creştere a 

veniturilor cu 8.727.000 lei 

va fi  obţinută prin anularea 

taxei speciale la transport, 

propusă de CTP începând cu 

luna martie. Taxa specială a 

fost impusă în 2014, sub for-

ma unui procent de 6,65% 

care se aplică la toate tarife-

le biletelor şi abonamentelor, 

care este virat bugetului lo-

cal al municipiului pentru 

achiziţia de mijloace de trans-

port în comun.

Veniturile din amortis-

ment prognozate pentru anul 

2020 sunt de 7,9 milioane 

de lei, iar la capitolul „ve-

nituri din activităţi diverse” 

este estimată suma de 5,2 

milioane de lei, constituind 

o creştere de 4,4% faţă de 

anul anterior.

Investiţii de 73,5 
milioane de lei în 2020

Cheltuielile estimate pen-

tru 2020 sunt de 183.293.000 

lei, din care cea mai mare 

sumă va fi alocată cheltuie-

lilor de exploatare – aproxi-

mativ 180 milioane de lei. 

Cheltuielile cu personalul se 

ridică la 106 milioane de lei, 

în timp ce cheltuielile cu bu-

nuri şi servicii ajung la 46 

milioane de lei.

Mai mult, dintr-un cre-

dit contractat în 2016 de la 

Raifeissen Bank pentru o 

perioadă de 10 ani, CTP va 

returna anul acesta suma 

de 11,6 milioane de lei. Vor 

fi investiţii de 73,5 milioa-

ne de lei în 2020 pentru 6 

tramvaie, 10 autobuze pen-

tru elevi şi 64 noi sisteme 

de ticketing.

Din suma totală de 

73.560.300 lei propusă la in-

vestiţii, peste 58,6 milioane 

de lei sunt bani din fonduri 

europene, dar şi din alocări 

de la bugetul municipiului.

Vă reamintim că, în anul 

2019, 196.369.412 persoane 

au călătorit cu mijloacele de 

transport în comun ale Com-

paniei de Transport Public 

– cu 3,09% mai mult decât 

în anul precedent.

APROAPE 200 DE MILIOANE DE CĂLĂTORI AU ALES CTP ÎN 2019

Buget de 184,8 milioane de lei pentru CTP
Principalele investiţii: 6 tramvaie, 10 autobuze pentru elevi, 64 sisteme de ticketing

Cele 6 tramvaie noi fac parte dintr-o comandă de 22 de tramvaie fabricate la Arad, de fi rma Astra. Contractul se ridică la suma de 170 de milioane de lei, fără TVA

Principalele investiţii 
propuse pentru anul acesta
Din fonduri proprii
• 10 autobuze articulate second hand – 1,58 milioane de lei

• Un microbuz panoramic nou – 730 mii de lei

• 2 autobuze nearticulate noi pentru transportul elevilor – 
1,26 milioane lei

Din fonduri europene/ alocări de la Primărie
• 6 tramvaie Astra noi – 46,4 milioane de lei

• 8 autobuze nearticulate noi pentru elevi – 5,04 milioane de lei

• 64 sisteme noi de ticketing – 2,57 milioane de lei

• O staţie de redresare cu telecomandă – 4,6 milioane de lei

Directorul general al Aeroportului, David Ciceo, la conferința de la Dubai
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Curăță mâinile cu apă și săpun 
sau cu o soluție pe bază de alcool

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

Redu riscul de infecție cu coronavirus

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

Gătește bine carnea și ouăle

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

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a achiziţionat echipa-

mente medicale noi şi 

ultraperformante, în valoa-

re de peste 2.500.000 de lei, 

pentru Spitalul de Copii.

Forul judeţean a achiziţio-

nat noi aparaturi şi echipa-

mente medicale de ultimă ge-

neraţie, care au intrat în do-

tarea Spitalului Clinic de Ur-

genţă pentru Copii Cluj-Na-

poca, unitate sanitară afl ată 

în subordinea CJ Cluj.

„Investiţiile constante în do-

meniul sanitar contribuie în 

mod direct la creşterea calită-

ţii actului medical, la salvarea 

vieţii şi a sănătăţii a numeroşi 

pacienţi”, se arată într-un co-

municat remis de CJ.

Valoarea noilor dotări este 

de peste 2.500.000 de lei, bani 

alocaţi în acest scop de forul 

judeţean din bugetul propriu 

al instituţiei. Spitalul de Co-

pii a fost dotat cu: un echipa-

ment de radio-fl uoroscopie, 

un motor osteosinteză, un 

electrocauter cu radiofrecven-

ţă, două ventilatoare mecani-

ce standard, o trusă de tim-

panoplastie pediatrică, şapte 

mese radiante pentru nou năs-

cuţi, un aparat pentru hemo-

dializă, un sistem automat 

pentru reprocesarea endoscoa-

pelor, două fotolii pat pentru 

hemodializă, un sistem de 

control acces prin bariere, pa-

tru boilere, echipamente de 

detectare şi avertizare în caz 

de incendiu, respectiv dotări 

pentru bucătăria spitalului.

O parte din bani au fost 

cheltuiţi pentru o serie de stu-

dii şi lucrări necesare pentru 

a asigura buna funcţionare a 

unităţii sanitare, mai spun re-

prezentanţii CJ Cluj.

Echipamente moderne 
la Spitalul de Copii

Spitalul Clinic Municipal 

din Cluj-Napoca – Spitalul 

„Clujana” – a intrat în caran-

tină pentru evitarea răspân-

dirii infecţiilor respiratorii.

Reprezentanţii Spitalului 

Clinic Municipal din Cluj-Na-

poca au anunţat că, începând 

de marţi, 25 ianuarie, accesul 

vizitatorilor şi aparţinătorilor 

la nivelul tuturor secţiilor es-

te strict interzis.

„Având în vedere contextul 

actual privind infecţia cu noul 

coronavirus, cu riscul apariţiei 

infecţiilor cu acest microogra-

nism şi cu riscul transmiterii in-

fecţiilor încă din perioada incu-

baţiei (de către persoane fără 

simptomatologie), începând cu 

data de 25.02.2020 instituim ca 

măsură de urgenţă interzicerea 

accesului vizitatorilor şi aparţi-

nătorilor la nivelul tuturor sec-

ţiilor/ compartimentelor Spita-

lului Clinic Municipal Cluj-Na-

poca (instituirea carantinei)”, a 

transmis conducerea instituţiei.

Începând de luni, 24.02.2020, 

în carantină se mai afl ă şi Spi-

talul Clinic Judeţean de Urgen-

ţă Cluj. De asemenea, măsuri 

similare s-au luat şi la Institu-

tul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chi-

ricuţă” din Cluj-Napoca. În con-

secinţă, vizitatorii nu vor mai 

avea acces în secţiile spitalelor.

La internare, pacientul va 

primi un număr de identifi ca-

re, care va fi  comunicat, cu 

permisiunea acestuia, aparţi-

nătorilor. Aparţinătorii vor pri-

mi orarul şi numărul de tele-

fon, pentru fi ecare secţie, la 

care pot suna să ceară infor-

maţii despre pacientul inter-

nat, în baza numărului de 

identifi care comunicat la in-

ternare. De asemenea, apar-

ţinătorii sunt rugaţi să lase un 

număr de telefon, pentru a 

putea fi  contactaţi – la nevo-

ie sau în cazul unei urgenţe.

„În ambulatorii şi în zone-

le de spitalizare de zi, rugăm 

pacienţii care se pot deplasa pe 

cont propriu să vină singuri, 

cu 15 minute (nu mai repede) 

înainte de ora programării. Per-

soanele cu dizabilităţi vor pu-

tea fi  însoţite de un singur a-

parţinător. Vă rugăm să respec-

taţi aceste măsuri de protecţie 

pentru siguranţa dumneavoas-

tră, evitând aglomeraţia şi ris-

cul de contaminare!”, au trans-

mis reprezentanţii Spitalul Cli-

nic Judeţean de Urgenţă.

Spitalul Clinic Municipal 
se află în carantină

Conf. dr. Mihaela Lupşe 

(foto), medic specialist la 

Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase din Cluj-Napoca 

le oferă clujenilor sfaturi 

pentru prevenirea infecţii-

lor respiratorii, precum 

temutul coronavirus.

Infecţia cu noul coronavirus, 

identifi cat pentru prima dată în 

decembrie 2019, în China, şi ca-

re s-a răspândit în întreaga lu-

me, provocând peste 80.000 de 

îmbolnăviri, soldate cu peste 

2.600 de decese, a început să 

devină o ameninţare şi pentru 

România. Coronavirusul (CO-

VID-19) determină o infecţie re-

spiratorie – febră, disfagie, tusă 

seacă, dispnee (difi cultăţi de 

respiraţie) şi, în unele cazuri, 

manifestări digestive.

„Ce ar trebui să ştim, prac-

tic, despre Coronavirus, ce 

ne-a arătat experienţa ultime-

lor două luni? Acest virus a-

re o transmitere respiratorie, 

se transmite prin picături de 

salivă, prin vorbire, tuse sau 

strănut. Poate să supravieţu-

iască mult pe suprafeţe, mo-

tiv pentru care atingerea unor 

suprafeţe contaminate poate 

transmite virusul mai depar-

te la persoane sănătoase”, 

aminteşte Mihaela Lupşe.

„Fiind un virus cu transmi-

tere respiratorie, ar fi  bine să 

evităm atât contactul cu per-

soane bolnave, care au simp-

tomatologie, cât şi aglomera-

ţiile. Să evităm orice situaţie 

care ne-ar putea aduce în con-

tact strâns cu persoane care ar 

putea fi  bolnave. Este reco-

mandat să folosim măşti atunci 

când nu avem încotro şi in-

trăm în contact cu multe per-

soane – măşti chirurgicale, sim-

ple, de hârtie. Atenţie însă, a-

ceste măşti trebuie schimbate 

după trei ore”, avertizează ea.

Potrivit medicului specia-

list, este recomandat să ne spă-

lăm mâinile ori de câte ori in-

trăm în contact cu anumite zo-

ne contaminate. Atunci când 

o persoană este asimptomati-

că, există trei cazuri de risc de 

îmbolnăvire: prin contact cu 

persoane cunoscute ca fi ind 

bolnave, prin călătorie în zo-

nele de risc, ori prin contact 

cu serviciile sanitare care tra-

tează persoanele infestate.

În acest caz, Mihaela Lup-

şe recomandă „carantinarea” 

la domiciliu timp de 14 zile, 

să fi e măsurată temperatura 

de două ori pe zi, respectiv să 

fi e monitorizată apariţia unor 

simptome respiratorii. La ori-

ce semn de boală, trebuie che-

mată ambulanţa prin numărul 

unic de urgenţă 112, iar per-

soana suspectă va fi  transpor-

tată la Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase din Cluj-Napoca.

Febră, tusă seacă, dispnee – 
simptomele coronavirusului
Conf. dr. Mihaela Lupşe: „Măştile chirurgicale trebuie schimbate după trei ore”

Medicul specialist de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca ne 
recomandă să ne spălăm mâinile cât mai des – un gest simplu, dar efi cient

Mircea Abdrudan, prefec-
tul judeţului Cluj, a confi r-
mat că în municipiul 
Cluj-Napoca au fost pregă-
tite 197 de paturi de spital 
pentru plasarea în caranti-
nă a eventualilor suspecţi 
de coronavirus.

Clădirea Clinicii de 
Medicină a Muncii, respec-
tiv Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase vor fi  două din-
tre punctele care vor găz-
dui eventualii bolnavi de 
coronavirus. Abrudan nu a 
oferit însă informaţii des-
pre restul spaţiilor pentru 
a evita o „posibilă isterie”.

„Clinica de Medicina 
Muncii urma să fi e evacua-
tă oricum, pentru lucrările 
de renovare și modernizare 
care au loc acolo. Există lo-
curi identifi cate, cu o capa-
citate totală de 197 de lo-
curi”, a precizat prefectul.

„Repet, vorbim doar de 
cazuri potenţiale. În caran-
tină vor intra doar cei care 
vin din cele 11 localităţi 
afectate din Italia. 
Posibilitatea ca ei să vină 
este extrem de mică, fi ind-
că, teoretic, fi ind în caran-
tină acolo, nu ar trebui să 
poată părăsi localitatea”, 
a mai spus Abrudean.

Aproape 200 de locuri 
pentru eventualii 
bolnavi, la Cluj-Napoca



6 SĂNĂTATE/ EDUCAȚIE monitorulcj.ro | joi, 27 februarie 2020

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Persoanele care au revenit 

în ţară într-una 

dintre zonele cu pericol 

de infectare cu coronavi-

rus din Italia sunt 

rugate să se autoizoleze 

timp de două săptămâni.

Cursurile a mai multor 

universități au fost suspen-

date de frica noului coro-

navirus. Decizia a fost 

anunțată luni, pe site-ul 

Ministerul Educației.

Universitatea de Medici-

nă şi Farmacie „Iuliu Haţie-

ganu” din Cluj-Napoca a 

anunţat că, începând din da-

ta de 24 februarie 2020, per-

soanele revenite în ţară de 

mai puţin de 14 zile după o 

călătorie în nordul Italiei, cu 

precădere în regiunile Lom-

bardia, Veneto şi Emilia Ro-

magna, trebuie să rămână 

acasă pentru autoizolare pâ-

nă la 14 zile şi să evite ori-

ce contact cu alte persoane.

Universităţile au obligaţia 

de a monitoriza starea de să-

nătate a studenţilor prin ca-

binetele medicale. În situaţia 

în care sunt depistaţi studenţi 

care manifestă probleme me-

dicale, universităţile au obli-

gaţia de a informa Direcţia de 

Sănătate Publică.

UMF Cluj-Napoca îşi închide porţile 
pentru cei care au fost recent în Italia

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În contextul virozelor, 

gripei şi ameninţării coro-

navirusului, igiena 

în şcoli a devenit 

un motiv principal 

de îngrijorare.

Oferă şcolile condiţiile ne-

cesare pentru o bună igienă 

a celor mici? Părinţii au co-

mentat pe Facebook la îndem-

nul deputatului clujean Ema-

nuel Ungureanu şi au dezvă-

luit care este situaţia în şco-

lile în care învaţă copiii lor.

Reamintim că în fi ecare an 

şcolar, Consiliul Local şi Pri-

măria Cluj-Napoca alocă un 

buget generos unităţilor de în-

văţâmânt preuniversitar de pe 

raza municipiului Cluj-Napo-

ca, care trebuie să asigure cu-

răţenia din grădiniţe şi şcoli, 

un climat civilizat şi sănătos 

copiilor. Astfel, şcolile ar tre-

bui să aibă resursele necesa-

re pentru a cumpăra săpun 

pentru băi.

„Cheltuielile acestea sunt 

suportate de Primăria Cluj-Na-

poca. Însă sunt părinţi care 

vor să fi e un anumit tip de să-

pun, iar comitelul de părinţi 

cumpără şi donează şcolii. 

Şcoala asigură strictul nece-

sar”, a sus Valentin Cuibus, 

şeful Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj.

Săpun diluat 
şi apă rece la Şcoala 
„Constantin Brâncuşi”

O mamă a cărei copil în-

vaţă la Şcoala „Constantin 

Brâncuşi” din Cluj-Napoca 

spune că săpunul este diluat, 

iar apa este prea rece.

„Săpunul la baie e diluat, 

iar apa, nu doar că e rece, e 

atât de rece încât te dor mâi-

nile până să te limpezeşti. E 

ca atunci când te jucai în ză-

padă cu mâinile goale! La cla-

să ar fi  săpun, dar ce folos da-

că nu te limpezeşti corect?! 

Mi se pare că apa caldă şi să-

punul sunt minimul necesar 

unei igiene elementare. De-

geaba acasă învăţăm copiii 

cum să se spele corect dacă 

la şcoală văd altceva! Ce ne 

mai mirăm că gripa şi viroze-

le îşi fac de cap şi închid şco-

li?”, a scris Mihaela Flavia.

Reprezentanţii şcolii 
neagă acuzaţiile

„Săpunul nu e diluat, apa 

este aşa cum o primit, deci 

nu se pune problema. Avem 

apă caldă, dar probabil nu aş-

teaptă copiii să curgă sufi ci-

ent încât să se încălzească. 

Este isteria asta generală, dar 

la noi nu sunt probleme. Eu 

sunt foarte strictă. În fi ecare 

dimineaţă verifi c băile, să fi e 

dezinfectate, să fi e săpun şi 

hârtie igienică”, a declarat Eu-

genia Marcu, directoarea Şco-

lii „Constantin Brâncuşi”.

Săpun şi hârtie igienică, 
dar nu pentru elevii de liceu

Un alt părinte acuză că la 

Liceul de Informatică „Tibe-

riu Popoviciu” există săpun 

doar în băile pe care le folo-

sesc copiii de şcoală primară, 

nu şi în cele destinate elevi-

lor de liceu.

Directoarea liceului a ex-

plicat pentru Monitorul de 

Cluj că în decursul zilei de 

luni a avut loc un control al 

Direcţiei de Sănătate Publi-

că Cluj şi nu au fost proble-

me în această privinţă.

„Vă asigur că în instituţia 

de învăţământ pe care o con-

duc bugetul este sufi cient şi 

gestionat în mod judicios, ast-

fel încât să asigurăm condiţi-

ile sanitare şi de igienă, pre-

văzute prin legislaţia în vigoa-

re. Mai mult, în anul acesta 

şcolar am dublat sumele pen-

tru achiziţionarea materiale-

lor de curăţenie şi igienico-sa-

nitare, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut. Ieri 

(n.red. marţi), prin vizita in-

opinată a DSP Cluj s-a con-

semnat îndeplinirea normelor 

şi a recomandărilor în ceea ce 

priveşte asigurarea condiţiilor 

sanitate în Liceul de Informa-

tică Tiberiu Popoviciu, loca-

ţia Calea Turzii”, a declarat 

Amalia Gurzău, directoarea 

Liceul de Informatică „Tibe-

riu Popoviciu”.

Părinţii au atras atenţia şi 

asupra unor probleme de 

acest fel la Liceul „Onisifor 

Ghibu”, unde săpunul şi hâr-

tia igienică ar fi  cumpărate 

din fondul clasei, nu ar fi  a-

sigurate de şcoală. Până la 

ora publicării acestui mate-

rial, reprezentanţii instituţi-

ei nu au putut fi  contactaţi.

Şcoli unde igiena 
este pe primul loc

Desigur, există părinţi ca-

re sunt foarte mulţumiţi de 

condiţiile de igienă din şco-

lile pe care le frecventează 

copii lor. Cele mai lăudate 

instituţii de învăţământ au 

fost Liceul „Avram Iancu”, 

Colegiul Tehnic „Anghel Sa-

ligny” sau Şcoala Gimnazi-

ală „Octavian Goga”.

Igiena în școlile 
clujene în contextul 
gripei și amenințării 
coronavirusului
Părinții sunt îngrijorați că cei mici nu au 
cu ce se spăla pe mâini și acuză școlile
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Orice clujean poate 

să redirecţioneze 

o parte din venitul 

lor către una dintre orga-

nizaţiile non-guverna-

mentale care fac viaţa 

în Cluj puţin mai bună.

În Cluj-Napoca există nu-

meroase organizaţii non-gu-

vernamentale care se ocu-

pă de diferite domenii. Mo-

nitorul de Cluj a făcut o lis-

tă a ONG-urilor care fac via-

ţa clujenilor puţin mai bu-

nă şi care ar merita să pri-

mească cei 2% din venitu-

rile clujenilor. Îi încurajăm 

pe cei care pot să contribu-

ie şi le recomandăm urmă-

toarele asociaţii:

PEDITEL 1791

Peditel 1791 este un call 

center pediatric care oferă 

sfaturi medicale în regim, 

non–stop, funcţionează na-

ţional şi internaţional, fiind 

o iniţiativă comunitară a 

Fundaţiei Părinţi din Româ-

nia. Peditel 1791 se adresea-

ză oricărui părinte care do-

reşte să obţină un sfat me-

dical pentru afecţiuni fără 

risc vital pentru copilul său.

Pentru a veni in sprijinul 

tuturor copiilor, Peditel se 

poate apela din toate reţe-

lele fixe şi mobile, de ori-

unde din lume, la numarul 

f ix cu tarif  normal 

+40377771111 sau naţional- 

apel cu tarif normal la 1791 

în reţeaua: Vodafone, Oran-

ge, Telekom şi apel gratuit 

în reţeaua Digi la *1791.

În 2019, Medicii PEDITEL 

1791 au oferit asistenţă me-

dicală pediatrică, gratuit, 

non-stop prin telefon pen-

tru 65.511 copii din Româ-

nia şi Diaspora.

Asociaţia pentru 
Solidaritate şi Empatie 
„Delia Grădinaru”

Asociaţia pentru Solidari-

tate şi Empatie „Delia Grădi-

naru” este o organizaţie 

non-guvernamentală înfi in-

ţată cu scopul de a oferi un 

sprijin real, consistent şi con-

secvent copiilor şi tinerilor 

care suferă de insufi cienţă re-

nală cronică tratată prin he-

modializă, dializă peritonea-

lă şi transplant renal. Astfel, 

ei se ocupă cu ocrotirea să-

nătăţii bolnavilor cronici prin 

preocuparea de medicamen-

te, aparatură, mijloace de pro-

movare etc. Se ocupă de im-

plementarea unor programe 

de integrare socio-profesio-

nale centrate pe problemele 

specifi ce copiilor şi tinerilor 

care suferă de diferite afecţi-

uni cronice; organizarea de 

tabere de recreere si cu scop 

educativ, asigurarea de trata-

mente speciale, atât în ţară 

cât li în străinătate.

CERT Transilvania

Asociaţia CERT Transil-

vania de peste zece ani fa-

ce bine în judeţul Cluj. In-

tervin acolo unde este mai 

mare nevoie, , prin acţiuni 

de distribuţie alimente, îm-

pădurire, ecologizare, in-

tervenţie la dezastre, reno-

vare unităţi de învăţământ, 

încurajarea copiilor din me-

dii defavorizate să îşi con-

tinue studiile.

Anul trecut, voluntarii 

CERT au dus zeci de pache-

te cu alimente familiilor din 

zonele izolate din Munţii 

Apuseni, au ajutat zeci de 

persoane care au rămas blo-

cate cu maşinile în zăpadă, 

au reîmpădurit hectare în-

tregi şi au achiziţionat o 

ambulanţă 4x4 care ajunge 

mai uşor în zonele monta-

ne greu accesibile.

Beard Brothers

Beard Brothers este, du-

pă cum se intitulează ei, „cel 

mai nonconformist” ONG. 

Din 2013 şi până în prezent, 

bărboşii de la Beard Brothers 

au reuşit să achiziţioneze do-

uă ambulanţe complet echi-

pate, pe care le-au donat că-

tre SMURD Cluj. De aseme-

nea, au dotat secţia de arşi 

din Cluj cu aparatură vitală.

La începutul acestui an, vo-

luntarii Beard Brothers s-au avân-

tat într-un proiect care valorea-

ză 300.000 de euro! Ei au înce-

put să construiască o şcoală în 

apropiere de Cluj-Napoca.

Fundaţia pentru SMURD

Fundaţia pentru SMURD 

este o organizaţie non-guver-

namentală, înfi inţată în 2006, 

care susţine, prin toate pro-

iectele dezvoltate, activitatea 

Serviciului Mobil de Urgen-

ţă, Reanimare şi Descarcera-

re (SMURD). Fundaţia func-

ţioneaza independent, con-

tribuind la formarea unui sis-

tem integrat de asistenţă me-

dicală, tehnică de urgenţă şi 

prim ajutor puternic.

Asociaţia ReDescoperă 
Fericirea

Asociaţia ReDescoperă Feri-

cirea are ca misiune principală 

sprijinirea şi susţinerea post-te-

rapeutică a bolnavilor de cancer 

şi a familiilor acestora. Astfel, 

membrii asociaţiei organizează 

consiliere psihologiă individua-

lă şi de grup pentru bolnavii de 

cancer şi famiile lor, terapie prin 

artă, dar şi exerciţii de recupera-

re medicală adaptate nevoilor şi 

capacităţii fi ecărei persoane.

Pentru a vă ajuta să redi-
rectionaţi o parte din impo-
zitul pe venit, pe site-ul nos-
tru găsiți formularele pentru 
fi ecare asociaţie în parte.

Șase ONG-uri din Cluj care merită susținute!
Clujenii pot să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către aceste asociații

În Cluj-Napoca există numeroase organizaţii non-guvernamentale care se ocupă de diferite domenii

Redirecţionarea unui procent din impozitul datorat statului 
reprezintă un mecanism prin care orice contribuabil poate 
ajuta organizaţiile non-profi t sau parohiile cu un procent de 
2% sau 3,5% din suma pe care a plătit-o statului. Astfel, po-
trivit legii 227/2015 privind Codul Fiscal, orice persoană fi -
zică poate redirecţiona cota de 2% sau 3,5% din impozitul 
pe venit pe care l-a plătit statului în anul anterior.

Potrivit reglementărilor legale, următoarele categorii de ve-
nituri sunt eligibile pentru redirecţionarea a 2%, respectiv 
3,5% din impozitul pe venit: salarii, pensii, chirii, dividente, 
drepturi de proprietate intelectuală, alte tipuri de venituri 
impozabile din activităţi sportive, PFA-uri etc.

Cota de 2% poate fi  direcţionată către entităţile non-profi t 
care sunt înfi inţate și funcţionează conform prevederilor le-
gale, dar și unităţilor de cult (inclusiv parohiilor);

Cota de 3,5% poate fi  direcţionată către unităţile non-profi t 
și cele de cult care sunt și furnizori ai unor servicii sociale, fi -
ind acreditate cu cel puţîn un serviciu social licenţiat.

Pentru ambele cote din impozit, opţiunea de redirecţionare 
trebuie exercitată în scris, pentru toate tipurile de venituri 
enunţate mai sus și trebuie, de asemenea, declarată (chiar 
și la plătitorul de venituri). Odată depusă declaraţia, aceas-
tă va rămâne valabilă pentru doi ani.

Persoanele fi zice care obţin venituri din salarii sau pensii și 
își doresc să redirecţioneze cota din impozitul pe venit către 
ONG-uri vor trebui să completeze formularul 230 și să-l de-
pună până la dată de 25 mai 2020. 

Cum se poate redirecționa un procent 
din impozitul pe venit?

AICI GĂSEȘTI FORMULARELE

Celebrul violinist 

Alexandru Tomescu şi 

ansamblul „Flauto Dolce" 

susţin la Cluj un concert 

caritabil pentru înfi inţarea 

fundaţiei „Doina Cornea”.

Cu acelaşi prilej, vor fi  pre-

zentate obiecte de artă şi obiec-

te personale ale Doinei Cor-

nea, care vor fi  ulterior scoa-

se la licitaţie.

Celebrul violonist Alexan-

dru Tomescu şi ansamblul „Fla-

uto Dolc” vor susţine în 7 mar-

tie un concert caritabil în be-

nefi ciul fundaţiei „Doina Cor-

nea”. Evenimentul urmăreşte 

să strângă fondurile necesare 

pentru înfi inţarea fundaţiei, ca-

re să le amintească viitoarelor 

generaţii despre importanţa şi 

costul unor valori precum cu-

rajul de a spune adevărul şi li-

bertatea de conştiinţă.

Concertul va avea loc la sala 

Auditorium Maximum, sâmbă-

tă 7 martie, de la ora 19:00. Pre-

ţul unui bilet este de 50 de lei, 

iar toţi cei care vor accepta invi-

taţia vor primi o diplomă în se-

rie limitată, care le va atesta ca-

litatea de contributori la înfi in-

ţarea Fundaţiei "Doina Cornea".

Va urca pe scenă şi ansam-

blul „Flauto Dolce”, care a lu-

at naştere la Cluj-Napoca în 

anul 2000 şi este alcătuit din 

Zoltan Majo, Maria Szabo, No-

emi Miklos şi Mihaela Maxim, 

toţi cu o bogată experienţă ar-

tistică. Repertoriul lor este for-

mat din muzică veche şi tra-

diţională din Europa Occiden-

tală; artiştii îşi propun în ega-

lă măsură redescoperirea mu-

zicii vechi din spaţiul româ-

nesc şi interpretarea unor com-

poziţii contemporane.

Campania de înfi inţare a 

fundaţiei „Doina Cornea” es-

te condusă de Leontin Iuhas, 

fi ul acesteia. Pentru a sprijini 

strângerea de fonduri, Leontin 

Iuhas a scos la licitaţie mai 

multe obiecte personale şi 

obiecte de artă care i-au apar-

ţinut sau au fost create de Doi-

na Cornea. Ceasul ei de mâ-

nă, biroul de lucru sau una 

dintre păpuşile folosite pentru 

a trimite mesaje secrete în stră-

inătate, sub „nasul" Securită-

ţii comuniste, sunt printre 

obiectele din colecţie. Acestea 

vor fi  prezentate în cadrul con-

certului din 7 martie, iar ulte-

rior vor fi  vândute în cadrul 

unei licitaţii caritabile organi-

zate de Artmark, care va avea 

loc la Bucureşti, în 24 martie, 

la Athénée Palace Hilton.

„De ce o fundaţie Doina 

Cornea? E o întrebare pe care 

mi-am pus-o înainte să încep 

demersurile pentru înfi inţarea 

fundaţiei. E o întrebare pe ca-

re mi-o pun în mod deosebit 

acum, după ce am pornit la 

drum Răspunsul mi-a venit, în 

mod fi resc, ca rezultat al gre-

utăţilor întâmpinate cu ocazia 

fi ecărei acţiuni pe care încerc 

să o întreprind. Mi-am dat sea-

ma cât de greu este să lucrezi 

singur şi cât de mult contea-

ză să conveargă mai multe for-

ţe în aceeaşi direcţie”, a decla-

rat Leontin Iuhas.

„Lumina din întuneric”: concert caritabil în memoria Doinei Cornea
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Premierul britanic Boris 

Johnson a lansat o revi-

zuire aprofundată a obiec-

tivelor de politică externă 

şi de apărare pentru a 

defi ni rolul Regatului 

Unit în lume după Brexit, 

relatează agenţiile Press 

Association şi EFE.

Iniţiativa, cea mai amplă pen-

tru Regatul Unit de la sfârşitul 

Războiului Rece, va acoperi po-

litica externă, apărarea, securi-

tatea şi politica de dezvoltare 

internaţională. Într-o declaraţie 

transmisă parlamentului, Boris 

Johnson semnalează că Rega-

tul Unit trebuie să facă mai mult 

pentru a face faţă întregului 

spectru de „provocări şi opor-

tunităţi” după ieşirea din UE.

Precedentul guvern conser-

vator britanic a revizuit în anul 

2015 priorităţile privind apăra-

rea, dar această nouă analiză, 

care urmează să fi e fi nalizată 

în toamnă, este mai amplă şi 

acoperă mai multe domenii. Ea 

va defi ni „ambiţiile asupra ro-

lului Regatului Unit în lume şi 

obiectivele strategice de secu-

ritate naţională şi politică ex-

ternă pe termen lung”, se ara-

tă în documentul transmis le-

gislativului de la Londra.

La capitolul apărare, deşi exe-

cutivul condus de Boris John-

son (foto dreapta) s-a angajat 

să aloce în continuare acestui 

sector cel puţin 2% din PIB, ar 

putea fi  reevaluată distribuirea 

resurselor fi nanciare pe capito-

le, de exemplul acordându-se 

prioritate tehnologiei.

Redefi nirea politicii externe 

şi de apărare britanice vine 

într-un context geopolitic şi eco-

nomic complicat pentru Rega-

tul Unit, ţară care anul acesta 

trebuie să negocieze acorduri 

comerciale cu UE şi cu SUA. 

Relaţiile tradiţional foarte bu-

ne cu Washingtonul au fost 

marcate recent de unele ten-

siuni după ce guvernul brita-

nic a refuzat să excludă com-

pania chineză Huawei din vii-

toarea reţea britanică 5G

Marea Britanie îşi 
redefineşte politica externă

Preşedintele ucrainean, 

Volodîmîr Zelenski (foto), 

a declarat că recuperarea 

Crimeii, „anexată ilegal 

de Rusia în 2014”, este o 

parte inerentă a ideii naţio-

nale a Ucrainei, dar a recu-

noscut că acest lucru nu se 

va întâmpla în viitorul 

apropiat, potrivit agenţiilor 

de presă EFE şi Ukrinform.

„Săptămâna are şapte zile, 

Pământul este rotund, iar Cri-

meea este Ucraina. Recupera-

rea ei este o parte inerentă a ide-

ii noastre naţionale.Vom face to-

tul pentru ca steagul ucrainean 

să fl uture peste Crimeea. Este 

o sarcină complexă care poate 

să nu aibă o soluţie mâine”, a 

spus Zelenski în discursul ros-

tit la forumul „Age of Crimea”.

Preşedintele ucrainean a sub-

liniat, în cadrul evenimentului 

dedicat rezistenţei Crimeii la 

ocupaţia rusă şi transmis în di-

rect de Kanal-5 al televiziunii 

ucrainene, că peninsula nu va 

deveni o „monedă de schimb” 

în procesul de identifi care a u-

nei soluţii la confl ictul armat 

din regiunea Donbas. De ase-

menea, a fost semnat un decret 

prin care ziua de 26 februarie 

devine „Ziua rezistenţei faţă de 

ocuparea Crimeii”.

„Facem tot ce putem pen-

tru a pune capăt războiului din 

Donbas şi a nu-i pierde pe cei 

mai buni ucraineni în fi ecare 

zi. Toate eforturile noastre sunt 

orientate spre aceasta. Dar 

acest lucru nu înseamnă că 

Crimeea încetează să mai fi e 

pe agenda noastră sau că poa-

te deveni preţul plătit pentru 

pacea în Donbas, pentru pa-

cea în Ucraina”, a spus el.

Zelenski a afi rmat că se va 

ajunge la încetarea totală a vi-

olenţelor în Donbas, „dar pa-

cea fi nală se va realiza în Cri-

meea”. Totodată, preşedintele 

ucrainean afi rmă că Ucraina 

trebuie să-şi sprijine cetăţenii 

care rămân în „Crimeea ocu-

pată de Rusia”, să îi ajute pe 

tineri să studieze şi să obţină 

un loc de muncă în ţară, pe 

lângă garantarea sprijinului in-

formaţional pentru concetăţeni.

Kremlinul a reacţionat ime-

diat, menţionând că cel mai 

bun răspuns la acest decret 

poate fi  dat chiar de oamenii 

din Crimeea, „care vor spune 

care au fost cauzele pentru ca-

re Crimeea a decis să se ală-

ture Rusiei” într-un referen-

dum care nu este recunoscut 

de Ucraina şi de majoritatea 

comunităţii internaţionale.

Ucraina nu va recupera 
Crimeea în viitorul apropiat

Preşedintele prorus 

al Republicii Moldova, Igor 

Dodon, doreşte modifi carea 

Constituţiei pentru 

a limita posibilitatea unio-

niştilor, care reprezintă 

o treime din populaţia 

republicii, de a organiza 

un referendum pe tema 

unirii cu România.

Într-un interviu acordat pos-

tului de televiziune „Primul în 

Moldova”, afi liat Partidului So-

cialiştilor, Igor Dodon a declarat 

că articolul 142 din Constituţia 

Republicii Moldova trebuie eli-

minat, motiv pentru care va pro-

pune parlamentului, după ale-

gerile prezidenţiale – pe care spe-

ră că le va câştiga, fi ind cotat cu 

prima şansă în sondaje – modi-

fi carea acestei prevederi.

„În privinţa celor care ple-

dează pentru lichidarea Repu-

blicii Moldova trebuie luate mă-

suri adecvate. Dar pentru ca 

aceştia să nu se adreseze instan-

ţelor internaţionale, aşa cum s-a 

mai întâmplat, e nevoie să mo-

difi căm unele prevederi ale Con-

stituţiei. În Legea Supremă es-

te scris că cei care pledează pen-

tru distrugerea statalităţii, suve-

ranităţii sunt în afara legii. To-

tuşi, într-un alt articol se spune 

că, prin intermediul unui refe-

rendum, se poate lua decizia cu 

privire la unirea cu alte state”, 

a declarat Dodon.

Potrivit acestuia, în Consti-

tuţia niciunei ţări nu este pre-

văzută o normă care ar permi-

te „distrugerea statului”. „În Con-

stituţia noastră, din păcate, acest 

mecanism a rămas. Cred că, du-

pă alegerile prezidenţiale, vom 

avea o abordare foarte serioasă 

pentru unele schimbări în Con-

stituţie”, a conchis Igor Dodon.

Socialiştii ar interzice 
prin lege unionismul

Mai mult, preşedintele 

Republicii Moldova spune 

că cei care promovează ide-

ea „lichidării statului” ar 

trebui să fie pedepsiţi, lu-

cru imposibil la ora actua-

lă, tocmai din cauza artico-

lului menţionat, care le per-

mite adepţilor unionismului 

să-şi promoveze mesajul.

Intenţia Președintelui Re-

publicii Moldova, Igor Dodon 

nu este însă o noutate, aces-

ta militând dintotdeauna pen-

tru interzicerea mesajelor u-

nioniste. În anul 2018, în con-

textul organizării Marii Adu-

nări Centenare din centrul 

Chişinăului, Dodon declara 

că, „dacă socialiştii vor veni 

la guvernare, unionismul va 

fi  interzis prin lege”, amin-

teşte Deschide.md.

Igor Dodon, „vasalul” 
lui Vladimir Putin

Mişcarea politică Unirea 

din Republica Moldova (MPU) 

a reacţionat imediat la decla-

raţiile lui Igor Dodon, averti-

zându-l cu sesizarea organis-

melor internaţionale cu privi-

re la tentativele sale de nega-

re a pluralismului politic, plu-

ralismului de opinie, a liber-

tăţii de exprimare şi a practi-

cii judiciare în legătură cu con-

stituţionalitatea unionismului 

existentă în Republica Moldo-

va inclusiv pe baza preceden-

telor CEDO, notează Ziarul 

Naţional din Chişinău.

„Pentru a-şi putea realiza 

«planurile geniale», Dodon 

trebuie să modifi ce nu nu-

mai Constituţia, dar şi De-

claraţia de Independenţă şi 

Actul Final de la Helsinki, 

precum şi alte documente 

internaţionale, lucru evident 

imposibil şi chiar fantasma-

goric”, susţine formaţiunea 

într-un comunicat, în care 

subliniază că „în lipsa unor 

soluţii reale la problemele 

Republicii Moldova şi în dis-

perare de cauză, Igor Dodon 

încearcă să-l copieze pe stă-

pânul său (n.red. preşedin-

tele Rusiei, Vladimir Putin), 

care vrea să modifi ce Con-

stituţia Rusiei, astfel încât 

tratatele internaţionale şi ho-

tărârile CEDO să nu mai ai-

bă valoare în Rusia”, con-

form publicaţiei menţionate.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA LE TAIE ELANUL UNIONIŞTILOR

Igor Dodon blochează 
unirea Moldovei cu România
Preşedintele prorus al basarabenilor doreşte modificarea Constituţiei

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon (stânga), este acuzat că face jocurile liderului de la Kremlin, 
Vladimir Putin (dreapta).

Opoziţia parlamentară de la Chișinău a ex-
primat critici la adresa lui Igor Dodon pen-
tru atacul la adresa unor diplomaţi euro-
peni aflaţi la post în Republica Moldova, 
apreciind că astfel izolează și mai mult ţa-
ra. Dodon a acuzat mai mulţi ambasadori 
ai statelor Uniunii Europene acreditaţi la 
Chișinău de blocarea dialogului dintre gu-
vernul condus de premierul Ion Chicu și 
Bruxelles. Potrivit președintelui moldo-
vean, în loc să se ocupe de dezvoltarea re-
laţiilor bilaterale, diplomaţii promovează 
imaginea unor partide.

Conform deputatului Mihai Popșoi, reticenţa 
Bruxelles-ului faţă de Republica Moldova e ca-
uzată de lipsa de reforme și de concentrarea 
de putere în mâinile lui Igor Dodon, care nici 
măcar nu pune interesul ţării pe primul plan, 
consideră el. „Este o insultă gravă la adresa 
ambasadorilor. Mai mult decât atât ambasa-
dorii, la fel ca și cetăţenii, știu agenda de tră-
dare a intereselor naţionale pe care o promo-
vează Igor Dodon, agenda Kremlinului în 
Republica Moldova. Ambasadorii promovează 
agenda ţărilor lor, iar Dodon agenda altei ţă-
ri”, a afi rmat Popșoi.

Dodon și-a pus în cap Opoziția
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Mina medievală de la 

Turda a fost transformată 

într-un parc subteran care 

atrage în jur de 600.000 

de vizitatori pe an, un 

indiciu al popularităţii 

sale, relevă platforma 

online Incredibilia.

„România are o multitu-

dine de locuri care îţi încân-

tă privirea, iar unele dintre 

aceste perle turistice se afl ă 

ascunse în subteran. Salina 

Turda, o veche mină de sa-

re din judeţul Cluj, este un 

exemplu grăitor. Extragerea 

sării a început aici în Evul 

Mediu şi a continuat până la 

începutul sec. XX.

Atunci, salina a fost tem-

porar închisă. A fost redes-

chisă abia în timpul celui 

de-Al Doilea Război Mondi-

al, deşi nu în scopul de a ex-

trage sare. Salina a continu-

at să fi e folosită în decenii-

le următoare, deşi a trecut 

prin cea mai mare transfor-

mare a sa abia în anii ’90.

Spre deosebire de alte si-

turi istorice, care sunt de obi-

cei transformate în muzee, 

Salina Turda este astăzi nu 

doar un muzeu al exploată-

rii sării, ci şi un parc tema-

tic subteran. Exploatarea sis-

tematică a sării în România 

a început odată cu ocupaţia 

romană a Daciei.

Din punct de vedere arhe-

ologic, există o lipsă de do-

vezi materiale ale desfăşură-

rii acestei activităţi. Aceasta 

din cauza faptului că vestigi-

ile, precum puţurile şi galeri-

ile, au fost distruse de activi-

tăţile de minerit ulterioare. În 

zona Durgău-Valea Sărată, ex-

ploatarea sării a debutat, con-

form documentelor, în peri-

oada medievală.

Un act din 1076 al cance-

lariei ungare face mai multe 

referiri la Transilvania, inclu-

siv la minele de sare de lân-

gă cetatea Turda. Într-un alt 

document al cancelariei, din 

1271, minele de sare de la 

Turda sunt menţionate expli-

cit. Referiri la minele de sa-

re din zonă continuă să apa-

ră în documente din Evul Me-

diu. Extracţia sării i-a făcut 

pe proprietarii acestor mine 

incredibil de bogaţi”.

Exploatarea sării a conti-

nuat şi în perioada modernă. 

Sectoarele din Salina Turda 

care pot fi  vizitate de turişti 

sunt rezultatul activităţii de 

exploatare din secolul al 

XIX-lea. Un astfel de sector 

este galeria Franz Josef.

Construirea acestei galerii 

orizontale a început în 1853 

şi trebuia să aibă rolul de a 

reduce costurile de aducere la 

suprafaţă a sării. În 1870, când 

a fost terminată, avea o lun-

gime de 780 m. Alţi 137 m 

i-au fost adăugaţi la sfârşitul 

aceluiaşi secol. O altă zonă 

care datează din sec. XIX es-

te mina Rudolf.

A fost ultima din care s-a 

extras sare. Are adâncimea de 

42 m, lăţimea de 50 m şi lun-

gimea de 80 m. Este conecta-

tă la camera cu puţul de ex-

tragere, unde sarea extrasă e-

ra transportată vertical, prin-

tr-un turn cu scripeţi. În a-

ceastă mină pot fi  văzute sta-

lactitele de sare care s-au for-

mat de-a lungul anilor.

„Stalactitele cresc cu 2 cm 

pe an, iar atunci când ajung 

la lungimea de trei metri, se 

rup din cauza propriei greu-

tăţi. În zona cunoscută ca mi-

na Terezia se afl ă şi un lac 

subteran. Mina are 120 m 

adâncime, iar lacul are între 

0,6 -8 m adâncime. În mijlo-

cul său se afl ă o insulă care 

s-a format din reziduurile arun-

cate de-a lungul deceniilor în 

care mina a fost funcţională.

Salina a fost închisă în 1932 

şi abandonată până la cel de-Al 

Doilea Război Mondial. În tim-

pul confl ictului, minele au fost 

folosite ca adăpost antiaeri-

an. Deşi exploatarea sării a 

fost oprită după război, a con-

tinuat să fi e folosită. Galeria 

Franz Josef a devenit un loc 

de depozitare a brânzeturilor.

În 1992, Salina Turda a 

fost deschisă ca muzeu al 

exploatării sării şi parc te-

matic subteran. Parcul tema-

tic include un amfi teatru, o 

roată de agrement, facilităţi 

pentru sport, hidrobiciclete 

pe lacul din mina Terezia şi 

chiar şi un centru spa”.

Salina Turda. Cum a ajuns o mină 
de sare medievală punct de atracţie 
pentru sute de mii de oameni

PUBLICITATE

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

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Turda

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 

domeniul gazelor naturale și al aparatelor

de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avan-

taj. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR INSTALAŢII TERMICE ŞI GAZ în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii, 

cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. Per-

mis de conducere ctg.B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 

ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 

ne trimiţi CV-ul până la data de 15.03.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@e-

on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454

www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, 

România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de 

Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Trans-

miterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. 

reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii supli-

mentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/

protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

Asociaţia Societate 

Organizată Sustenabil 

(SOS) a făcut zeci de sesi-

zări privind mizeria 

din zona Parcului Est.

Activiştii au cerut con-

stant să se facă curăţenie, să 

fi e mutat depozitul de ma-

teriale de construcţie, să se 

pună barieră şi, mai ales, să 

se amenajeze cel mai mare 

parc din Cluj-Napoca. Perse-

verenţa dă roade, susţine de-

putatul independent de Cluj 

Adrian Dohotaru.

„O parte din gropile ilega-

le au fost curăţate, dar au a-

părut deja altele ori cele afl a-

te la sute de metri de drumul 

asfaltat nu au fost încă des-

coperite de autorităţi şi cură-

ţate. Stăm la dispoziţia auto-

rităţilor ca să fi e curăţate toa-

te gropile ilegale”, afi rmă par-

lamentarul clujean, care sus-

ţine că autorităţile sunt de 

acord cu instalarea unor ba-

riere care ar bloca accesul ma-

şinilor pe strada Bulandra.

„Sperăm ca până în pri-

măvară să fi e instalate. Da-

că Primăria, în colaborare cu 

Asociaţia SOS şi alte asoci-

aţii interesate, fac şi nişte 

evenimente culturale şi spor-

tive în viitorul parc, zona 

poate fi  cunoscută de mii de 

alţi clujeni încă din martie, 

când se încălzeşte vremea”, 

speră Adrian Dohotaru.

Rază de speranţă în Parcul Est

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria va aloca 10,8 mili-

oane de lei pentru transpor-

tul studenţilor în 

Cluj-Napoca, pentru perioa-

da 1 martie – 31 decembrie.

Municipalitatea va trans-

mite Companiei de Transport 

Public (CTP) Cluj-Napoca su-

ma de 10.886.050 de lei pen-

tru gratuităţile la transportul 

în comun pentru studenţi în-

tre 1 martie şi 31 decembrie 

2020. Anterior, Primăria a alo-

cat deja 2.285.000 de lei pen-

tru primele două luni ale anu-

lui. Proiectul va fi  dezbătut 

de consilierii locali în şedin-

ţa extraordinară de mâine.

Banii alocaţi ar urma să aco-

pere acordarea a 338.250 de 

abonamente gratuite şi 38.080 

de abonamente cu reducere, 

în fi ecare lună. De facilităţile 

la transportul public în comun 

benefi ciază studenţii, maste-

ranzii şi doctoranzii de la cur-

surile la zi, posesori ai unuia 

dintre cele şase carduri speci-

ale: StudCard, ISIC Student, 

Euro<26 Student, OMNIPASS, 

A Card/ A Kártya, respectiv 

City Card Student.

Pe ordinea de zi a şedinţei 

de mâine se afl ă şi un proiect 

privind noul regulament de 

acordare a abonamentelor gra-

tuite şi reduse pentru elevi şi 

studenţi, care va intra în vi-

goare începând cu prima zi a 

lunii martie. Acesta prevede 

înlocuirea abonamentelor ac-

tuale pe una sau două linii cu 

abonamente de tip card cu 120 

de călătorii/lună, durata de va-

labilitate a unei călătorii fi ind 

de o oră – indiferent de numă-

rul sau tipul de mijloace de 

transport în comun folosite.

De asemenea, tot în şedinţa 

extraordinară de mâine, consi-

lierii locali vor dezbate alocarea 

către Compania de Transport 

Public a sumei de 485.000 lei 

pentru transportul gratuit la u-

nităţile de învăţământ a elevi-

lor din Pata-Rât, Colonia Sopor 

şi Valea Fânaţelor, în perioada 

1 martie – 31 decembrie 2020, 

cu excepţia vacanţelor şcolare.

Regulament nou pentru 
transportul studenților
Transportul gratuit costă muncipalitatea peste 10 mil. lei

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Încercăm să oferim un context propice tinerilor care, 
după ce își fi nalizează studiile, să fi e sufi cient de 
motivați să rămână în Cluj-Napoca, într-un oraș în care 
să le placă să trăiască, să aibă posibilități permanente 
de dezvoltare și să își întemeieze o familie. 
De asemenea, studenții și elevii clujeni benefi ciază de 
politici publice care să le faciliteze accesul la transport 
în comun și la un proces educațional de calitate“
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(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.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând garsonieră, conf. 2, et. 
2, supr. 22 mp, baie, bucătă-
rie, finisată, mobilată, C.T. 
proprie, preţ 35.000 euro. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0745-356992. (1.7)

¤ Vând apartament în supr. 42 
mp, mobilat, utilat, mobilat, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (14.20)

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ 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.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
balcon mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 102.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

CASE/CABANE

¤ 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.

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

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

De vânzare teren intravilan 
2500 mp în localitatea 

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

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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

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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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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GRA-

TUIT

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, 
str. Porţile de Fier, izolat ter-
mic, C.T., mobilată, utilată, 
mașină de spâlat, baloon în-
chis, frigider, cuptor cu micro-
unde. Pentru informaţii supli-
mentare 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 telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, ocupa-
bil imediat, cart. Mărăști, zona Ci-
nema Mărăști, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Furnizor local de melezuri, an-
gajăm vânzătoare cu experienţă 
pentru vitrină mezeluri, situată 
în Auchan Iris. Program zilnic: 
09.00-19.00. Două zile libere pe 
lună. Tel. 0752-243.950. (2.3)

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

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

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

SERVICII

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Informaţii la 
nr. de tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (3.7)

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

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

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

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

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

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

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

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

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

UZ CAZNIC

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

MOBILIER

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

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

MEDICALE

¤ Vând fotoliu rulant (pentru per-
soane cu handicap), NOU. Pentru 
informații și detalii sunați la tele-
fon 0741-657600. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând set de vase din oţel chi-
rurgical, fund gros și cu termostat 
pe capace, compus din 16 piese, 
nou, preţ 650 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0799-725180. (5.7)

¤ Vând aparat vibromasaj. Infor-
maţii la tel. 0799-725180. (5.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (11.20)
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

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

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

SAMOILĂ CRISTINA MARIA în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru: „PLAN URBANISTIC 
ZONAL– CONSTRUIRE CĂMIN DE BĂTRÂNI P+E, PUNCT 
ADMINISTRATIV, AMENAJĂRI TEREN, ÎMPREJMUIRE ŞI 
UTILITĂŢI“, propus a fi amplasat în comună Mintiu Gherlii, 
sat Bunești f.n., județul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la sediul din Gherla str. Salciei nr. 3, din data de 
24 .02.2020, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 și 
vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până în data de 13.03.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99. Blocul 9b, cod 400609, tel 0264410722, 
fax 0264412914, email offi ce@apmcj.anpm.ro, după 
următorul program: luni-joi între orele 9:00-14:00, vineri 
între orele 9:00-12:00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

POGĂCEAN VASILE ŞI POGĂCEAN MARIA în calitate 
de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru: „PLAN URBANISTIC DE DETALIU – 
CONSTRUIRE 2 SĂLI DE EVENIMENTE (CU DOTĂRILE AFERENTE) 
P+1(PARŢIAL), AMENAJĂRI TEREN, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI“ 
propus a fi  amplasat în comună Iclod, sat Iclod f.n., județul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul din Iclod nr. 460, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, Blocul 
9b, cod 400609, tel. 0264410722, fax 0264-412914, email 
offi ce@apmcj.anpm.ro, după următorul program: luni-joi 
între orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. NET 
COMUNICATIONS S.R.L. anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„1812 – Alte activităţi de tipărire n.c.a.“, din sat Jucu de 
Miljloc, str. Principală, nr. 254C, com. Jucu, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, luni-joi între orele 
09:00–14:00 și vineri între orele 09:00-12:00.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
T D R S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fabricii nr.118A, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J12/923/2000, Cod unic de 
înregistrare RO 13313387, capital social subscris și vărsat 
229.417,5 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, la data de 31.03.2020, ora 10:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de 25.03.2020, stabilită ca dată de referinţă.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 
01.04.2020, la aceeași oră și cu aceiași ordine de zi după 
cum urmează:

1) Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al 
Consiliului de Administraţie asupra situaţiilor fi nanciare 
anuale întocmite pentru exerciţiul 2019, bilanţul contabil 
la 31.12.2019 cu anexe, contul de profi t-pierdere, date 
informative și notele explicative.

2) Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori 
asupra situaţiilor fi nanciare întocmite pentru exerciţiul 2019.

3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul fi nanciar 2019.

4) Fixarea și aprobarea indemnizaţiilor pentru 
administratori și cenzori.

5) Confi rmarea dividendelor interimare din profi tul anului 
2019, in suma de 3.771.061 lei, repartizate in AGOA din 
28.11.2019, ca fi ind dividende fi nale.

6) Aprobarea aprobarea distribuirii către acţionari sub 
formă de dividende a sumei de 5.964.855 lei, constituită 
din 32.591 lei rezultat reportat și 5.932.264 lei parte din 
profi tul la 31.12.2019, rezultând un dividend brut în 
valoare de 65 lei/acţiune.

7) Aprobarea termenului de plată a dividendelor, de 
maxim 6 luni de la data adoptării Hotărârii AGOA convocată 
prin prezentul convocator.

8) Aprobarea modalităţilor de plată a dividendelor prin 
transfer bancar sau prin mandat poștal precum și aprobarea 
ca societatea să suporte costul transmiterii dividendelor.

9) Mandatarea unei persoane să semneze în numele 
și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va 
fi adoptată.

10) Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la O.R.C. Cluj și publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

11) Diverse.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi  consultate și 
procurate de la sediul societăţii, începând cu data de 28.02.2020.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea 
Generală, sau vor putea fi  reprezentaţi numai prin alţi 
acţionari, cu excepţia administratorilor, în baza unor procuri 
speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii 
până la data de 25.03.2020.

Preşedinte Consiliul de Administraţie
Nemeti Ioan

AVIZ DE MEDIU

S.C. PUNCTUAL INVEST S.R.L. în calitate de titular 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076 1076/2004 în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ în condiţiile 
legii nr.350/2001 actualizată“, din municipiul Cluj-Napoca, 
str. Calea Baciului nr. 2-4. Jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., str. Călărașilor 
nr.1, Cluj Napoca, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, 
din data de 27.02.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 17.03.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl.9B, cod 400609, tel. 0264- 410722, 
fax 0264 -412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.
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„U” Cluj, 
înfrângere pe 
terenul campioanei
SCM Râmnicu Vâlcea a dispus 
de CSU Cluj-Napoca cu 34-26 
(17-13), pe teren propriu, 
într-o partidă din etapa a 17-a, 
în care desprinderea a venit du-
pă pauză.
Clujencele au dat o replică bu-
nă în prima parte și au condus 
la două-trei goluri până în mi-
nutul 15, însă gazdele au prelu-
at treptat controlul jocului.
Alexandra Badea a marcat 8 
goluri pentru SCM, Mireya 
Gonzalez 7, Asma Elghaoui 6, 
Ann Grete Norgaard 5 etc. De 
la „U” s-au remarcat Miruna 
Pica, Patricia Moraru, câte 5 
goluri, Alexandra Dindiligan, 
Florina Chintoan, Cristina 
Boian, câte 4.

Baschetbalistele 
joacă pe teren 
propriu

Sâmbătă, 29 februarie, bas-
chetbalistele Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj primesc vizita 
echipei FCC Baschet Arad. 
Partida este programată în 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”, de la ora 16:00, și 
contează pentru etapa a opta 
din faza II a Ligii Naţionale de 
Baschet Feminin.
CS „U” Cluj se afl ă pe locul 5 în 
grupa A cu 13 puncte, la egali-
tate cu CSTBv Olimpia CSU 
Brașov, iar FCC Baschet Arad es-
te pe locul 3 cu 18 puncte.
Până acum, CS Universitatea 
Cluj și FCC Baschet Arad s-au în-
tâlnit de trei ori în acest sezon 
competiţional. Primul joc a fost 
câștigat de baschetbalistele u-
niversitare cu 64-62, iar ară-
dencele s-au impus în celelalte 
două cu 73-52 și 61-47

Ţiriac, trage un 
semnal de alarmă

Președintele Federaţiei 
Române de Tenis, Ion Ţiriac, a 
declarat că, dacă în perioada 
următoare nu se ia o măsură 
radicală socială pentru sport și 
tineret, România va ajunge de 
„râsul lumii”, iar mulţi nu își 
vor mai aduce aminte ce a re-
prezentat ţara noastră în spor-
tul mondial.
Fostul jucător de tenis susţine 
că sportul românesc va avea în-
totdeauna excepţii precum 
Simona Halep sau Ana-Maria 
Brânză, însă îi lipsește o bază 
de selecţie care să producă 
sportivi. El consideră că proiec-
tul grădiniţelor olimpice ar fi  
putut reprezenta un prim pas 
pentru renașterea sportului.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Ricardo Cadu, fostul căpi-

tan de la CFR Cluj, evolu-

ează în Liga a 4-a din 

Portugalia pentru forma-

ţia Maia Lidador.

Fundaşul central ajuns la 

38 de ani intenţionează să 

se retragă din fotbal la fi na-

lul sezonului, iar ultimul 

meci al fotbalistului ar pu-

tea avea loc în Gruia.

„O să-mi închei contrac-

tul la echipa la care sunt 

acum, la Maia, în aprilie şi 

o să mă las de fotbal. Îmi 

doresc foarte mult să-mi fac 

meciul de retragere la Cluj. 

Nu e nimic bătut în cuie de-

ocamdată, dar m-aş bucura 

foarte mult să-mi iau la re-

vedere de la cariera de jucă-

tor într-un meci în România, 

la care să invit foşti colegi, 

vechi prieteni. România în-

totdeauna o să ocupe un loc 

special în cariera şi inima 

mea. Ce am trăit la CFR Cluj 

a fost ceva deosebit. Trofee-

le şi participările în Liga Cam-

pionilor nu se uită nicioda-

tă. Am încă mulţi prieteni 

acolo şi cred că aşa ar fi  cel 

mai potrivit. Sper să se poa-

tă realiza”, a dezvăluit fos-

tul căpitan al CFR-ului.

Cadu a fost legitimat în pe-

rioada 2006-2014 la CFR Cluj 

şi a reuşit să câştige 3 titluri, 

3 Cupe şi 2 Supercupe ale Ro-

mâniei. Fundaşul central a 

fost unul dintre cei mai im-

portanţi oameni din istoria 

modernă a „feroviarilor”.

Portughezul a fost ani buni 

la rând străinul cu cele mai 

multe apariţii în tricoul ce-

lor de la CFR Cluj, dar avea 

să fi e depăşit în 2018 de co-

naţionalul său Mario Camo-

ra. Ambii portughezi au pes-

te 200 de jocuri în tricoul 

formaţiei ardelene.

Cadu, declaraţie de dragoste pentru CFR:
„Vreau să mă retrag din fotbal în Gruia!”

Trupa antrenată de Dan 

Petrescu va evolua în faţa 

a 40.000 de spectatori 

pe impunătorul „Ramon 

Sanchez Pizjuan”, stadio-

nul pe care Steaua a câşti-

gat Cupa Campionilor în 

1986.

Cele două echipe pleacă 

de la scor egal, 1-1, dar acest 

rezultat o obligă pe CFR Cluj 

să marcheze cel puţin un gol 

în deplasare. În cazul în ca-

re cele două echipe termină 

din nou la egalitate, 1-1, me-

ciul se va decide în cele din 

urmă după prelungiri şi lovi-

turi de la 11 metri.

CFR Cluj a jucat în week-

end pe terenul celor de la U-

niversitatea Craiova, princi-

pala contracandidata la titlu 

în acest sezon. Trupa lui Pe-

trescu a fost dominată în mul-

te momente, dar cu toate aces-

tea a câştigat cu 2-0.

Campioana României nu i-a 

folosit la Craiova pe Deac, Vi-

nicius, Traore, Păun, în timp ce 

Omrani şi Bordeianu au intrat 

abia în repriză secundă.

Petrescu, impresionat de 
victoria Sevillei cu Getafe

Sevilla s-a impus cu 3-0 pe 

terenul celor de la Getafe în 

weekend, într-un meci decis 

de golurile lui Ocampos, Fer-

nando şi Kounde. Dan Petres-

cu a fost impresionat de rezul-

tatul obţinut de andaluzi şi a 

fost nemulţumit de timpul scurt 

între meciul de la Craiova şi 

cel de la Sevilla.

„Nu am timp se pregătesc 

returul de la Sevilla cum vreau. 

Sper să nu pierd jucători, da-

că facem şi o califi care acolo 

ar fi  extraordinar. Am văzut că 

a bătut la Getafe, aproape ace-

eaşi echipă care a jucat cu noi, 

CFR a reuşit un egal cu ei, Ge-

tafe, locul 3 în Spania, a luat 

bătaie”, a spus antrenorul lui 

CFR după jocul de la Craiova.

CFR Cluj va juca la Sevilla 

cel mai important meci euro-

pean din ultimii ani. Trupa din 

Gruia poate ajunge pentru pri-

ma dată în istorie în optimile 

de fi nală ale Europa League, 

performanţă reuşită doar de 

FCSB în ultimii ani. Cel mai 

bun sezon european al echi-

pei clujene a fost în 2012/2013, 

atunci când a fost la un pas să 

se califi ce în fazele eliminato-

rii din Champions League, dar 

avea să ajungă în cele din ur-

mă în Europa League de pe lo-

cul trei. „Feroviarii” au fost eli-

minaţi atunci în 16-imile de fi -

nală de Intern Milano, cu sco-

rul de 5-0 la general.

Camora, „ultimul 
mohican” din 2013

Mario Camora este singu-

rul jucător afl at în lotul lui CFR 

Cluj care a evoluat în „dubla” 

cu Inter Milano din sezonul 

respectiv. Căpitanul formaţiei 

din Gruia a fost titular în am-

bele meciuri cu formaţia itali-

ană, aşa cum probabil se va 

întâmpla şi diseară.

Campionii României vor 

juca pe „Ramon Sanchez Piz-

juan” meciul cu numărul 16 

în competiţiile europene în 

actuala stagiune, fi ind ală-

turi de Celtic şi Ludogoreț 

singurele echipe care au atins 

această bornă.

Examenul spaniol! CFR Cluj faţă în faţă 
cu istoria pe „Ramon Sanchez Pizjuan”
CFR Cluj joacă astăzi, de la ora 22:00, pe terenul celor de la FC Sevilla, 
cel mai important meci de la revenirea în competiţiile europene.

Omrani, fl ancat de Kounde și Fernando în partida tur de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca

Sevilla
Vaclik – Navas, Diego 
Carlos, Kounde, Reguillon 
– Jordan, Gudelj, 
Fernando – Suso, El 
Nesyri, Ocampos

Antrenor: Julen Lopetegui

CFR Cluj
Arlauskis – Manea, Burcă, 
Vinicius, Camora – 
Bordeianu, Luis Aurelio, 
Djokovici, Deac – Rondon, 
Omrani

Antrenor: Dan Petrescu

Mario Rondon a făcut un 
meci foarte bun la Craiova 
şi este aşteptat să fi e titula-
rizat la meciul de la Sevilla. 
Atacantul a marcat primul 
gol al meciului şi a lovit ba-
ra în repriza secundă.

Echipele probabile
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