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SĂNĂTATE

Vaccinarea obligatorie 
din februarie!
Vaccinarea ar putea deveni obligatorie 
în câteva zile, iar copiii nevaccinați ar 
putea să nu mai fi e acceptați la grădinițe 
sau la școli.  Pagina 3

EDUCAŢIE

„Masă caldă” 
şi nu prea în școli
Programul “Masa caldă” în şcoli: criză de 
personal, dezinteres din partea ministeru-
lui, condiții greu de îndeplinit.  Pagina 6

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

Activiştii de mediu au descoperit noi gropi ilegale de gunoi, mai ales resturi provenite din construcţii, 
în Parcul Est (strada Bulandra, pârâul Becaş) şi cer autorităţilor să curețe zona. Pagina 2

POLITICĂ

În Parlament: eliminarea pensiilor 
speciale şi două tururi pentru primari

ECONOMIE

Un sfert dintre angajatorii români
vor îngheța salariile în 2020

Parlamentul se reuneşte în se-
siune extraordinară pentru eli-
minarea pensiilor speciale şi asu-
marea răspunderii Guvernului 
pentru alegerea primarilor în 
două tururi de scrutin.

Marţi, PSD vrea să dezbată şi 
să voteze în Camera Deputaţilor 
eliminarea pensiilor speciale, iar 
miercuri, Guvernul Orban îşi an-
gajează răspunderea pentru ale-
gerea primarilor în două tururi 
de scrutin. PSD a anunţat că va 
depune moţiune de cenzură îm-
preună cu UDMR.

Marţi, pe ordinea de zi a şedin-
ţei Camerei Deputaţilor este elimi-
narea pensiilor speciale. Două pro-
iecte cu acest subiect sunt trecu-
te pe ordinea de zi. Al doilea pro-
iect de lege afl at pe ordinea de zi 
vizează pensiile speciale.

Şi în 18 decembrie 2019, proiec-
tul de eliminare a pensiilor speci-

ale, cu excepţia celor ale militari-
lor şi poliţiştilor, s-a afl at pe ordi-
nea de zi a Camerei Deputaţilor, 
dar votul a fost amânat pe fondul 
nemulţumirilor exprimate de ma-
gistraţi şi al protestelor grefi erilor.

Şi acum în Justiţie sunt ne-
mulţumiri, magistraţii adoptând 
diferite forme de protest faţă de 
eliminarea pensiilor speciale. În 
timp ce unii au întrerupt lucrul, 
alţii amână toate procesele care 
nu sunt urgente.

Miercuri, plenul Parlamentului 
se reuneşte pentru ca Guvernul să 
şi asume răspunderea pe legea pri-
vind alegerea primarilor în două 
tururi de scrutin. Legea iniţiată de 
PNL nu rezolvă, însă, chestiunea 
alegerii preşedinţilor de consilii ju-
deţene din rândul consilierilor ju-
deţeni, aşa cum au solicitat parti-
dele care susţin Guvernul, dar chiar 
şi preşedintele Klaus Iohannis.

Unul din patru angajatori va 
îngheţa salariile şi nu va acorda 
nicio majorare salarială în acest 
an, în timp ce unul din trei an-
gajatori afi rmă că majorările sa-
lariale planifi cate pentru 2020 vor 
fi  de cel mult 5%, arată datele 
unui sondaj efectuat de o platfor-
mă de recrutare.

Circa un sfert dintre angajatori 
consideră că majorarea salariului 
minim, de la 1 ianuarie, le va afec-
ta bugetul de personal, astfel că 
vor lua măsuri precum restrânge-
rea cheltuielilor cu benefi ciile ex-
trasalariale, comasarea unor func-
ţii, automatizarea unor procese şi 
restructurarea unor poziţii.

Salarii mai mari cu până la 
10% vor oferi 13% dintre anga-
jatori, iar doi din zece şi-au bu-
getat creşteri de până la 15% 
pentru angajaţii din companie. 
Doar 6,5% dintre respondenţi au 

afi rmat că vor majora salariile 
peste acest prag.

În privinţa benefi ciilor extra-
salariale, cei mai mulţi dintre an-
gajatori (64,5%) mizează în con-
tinuare pe tichetele de masă, iar 
58% spun că vor acorda prime 
pentru ocazii speciale, în timp 
ce 39% vor organiza petreceri 
pentru angajaţi.

În plus, 38,7% dintre res-
pondenţi vor susţine cheltuie-
lile cu transportul ale angajaţi-
lor, iar 35% vor investi în cur-
suri şi traininguri de dezvolta-
re personală pentru angajaţi. 
Aproximativ doi din zece res-
pondenţi susţin că vor oferi un 
program fl exibil de muncă. Pe 
de altă parte, angajatorii vor 
continua recrutările în acest an, 
iar pentru primul semestru şa-
se din zece angajatori vor des-
chide până la 10 poziţii noi.
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Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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Alertele de infecţii cu noul coronavirus 
au fost infirmate la Cluj-Napoca!

Parcul Est, noua groapă de gunoi a Clujului

Furt ca-n codru!
În Pădurea Hoia-Baciu se taie lemne la limita legii
În timpul unui antrenament, un maratonist a surprins doi bărbați care încărcau lemne proaspăt 
tăiate. Citiți în pagina 5 dialogul dintre sportiv și indivizii suspecți.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Urmărire cu focuri 
de armă lângă Turda

Polițiștii din Turda au reținut pentru 24 de 
ore un bărbat cercetat pentru comiterea 
infracțiunii de conducerea unui vehicul de că-
tre o persoană care are anulat dreptul de a 
conduce. Șoferul a fost depistat în trafi c și nu 
a oprit la semnalele polițiștilor, impunându-
se urmărirea acestuia și executarea unor fo-
curi de armă pentru a se opri. “La data de 
25 ianuarie, în jurul orei 19:00, polițiștii, 
afl ându-se pe raza comunei Mihai Viteazu, 
pe strada Morii, au observat un autoturism 
de culoare închisă care a evitat echipajul de 
poliție. Polițiștii au pornit în urmărirea auto-
turismului cu semnalele acustice și luminoa-
se în funcțiune, iar conducătorul acestuia a 
refuzat să oprească. După aproximativ 3 - 4 
km, șoferul autoturismului a intrat pe un 
drum agricol situat în extravilanul satului 
Mihai Viteazu, moment în care un agent de 
poliție a efectuat un foc de avertisment în 
plan vertical. Întrucât autoturismul nu s-a 

oprit,  a mai fost executat un foc de armă în 
direcția pneurilor autoturismului urmărit, 
reușindu-se oprirea acestuia. În urma uzului 
de armă, nicio persoană nu a fost rănită”, 
au transmis reprezentanții IPJ Cluj. La vola-
nul autoturismului a fost identifi cat un băr-
bat de 39 de ani, din comuna Mihai Viteazu.

A pus poliția pe jar! 
Trei urmăriri în 5 ani!
Poliția clujeană a fost pusă pe jar duminică, 
26 ianuarie, după ce un bărbat a gonit 
nebunește pe străzile din oraș. Bărbatul ur-
mărit de polițiști din Bună Ziua până pe 
Soporului are un cazier bogat și nu mai puțin 
de trei evenimente asemănătoare în ultimii 
cinci ani. Marcu Lingurar, 24 de ani, a mai 
avut două incidente asemănătoare în 2015 și 
2018, iar una dintre aventuri avea să se în-
cheie și atunci, la fel ca și acum, cu focuri de 
armă. Incidentul din 2015 s-a desfășurat du-
pă un scenariu asemănător cu plecare din 
Mănăștur și fi nal în Mărăști, acolo unde fuga-
rul a lovit o mașină. Lingurar a avut atunci 
doi complici, unul dintre el fi ind Eugen 
Rostas, rudă cu „Boxi” alt infractor periculos. 
De altfel, cei trei plănuiau un jaf în momentul 
în care au fost reperați de polițiști. Lingurar i-a 
pus polițiști pe drumuri  și în 2018 , atunci 
când a gonit din nou prin oraș nebunește și a 
fost la un pas să provoace mai multe acciden-
te. Marcu Lingurar a fost condamnat prima 
dată în 2010 la opt ani de închisoare, pentru 
furt, fi ind eliberat în luna mai 2015, cu un re-
st de pedeapsa de executat de trei ani. El 
avea să fi e reținut pentru 30 de zile și ulterior 
condamnat din nou în 2018. Lingurar a stat 

închis până în septembrie 2019 când avea să 
fi e eliberat în baza recursului compensatoriu.

Accident spectaculos 
provocat de un șofer beat

Un șofer beat și fără permis de conducere s-
a răsturnat duminică noapte în zona Podului 
N din Mănăștur.  Agenții rutieri l-au testat pe 
șofer cu aparatul etilotest rezultatul fi ind de 
0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. De a-
semenea, în urma verifi cărilor s-a constatat 
că șoferul nu deținea permis de conducere. 
„În cauză se efectuează cercetări sub aspec-
tul săvârșirii infracţiunilor de conducerea 
unui vehicul sub infl uența alcoolului sau a 
altor substanțe și conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul de către o persoa-
na care nu deține permis de conducere”, a 
transmit IPJ Cluj. Din fericire, în urma acci-
dentului au rezultat doar pagube materiale.

Pe scurt

Activiştii de mediu 

au descoperit noi depozi-

tări ilegale de deşeuri pro-

venite din construcţii 

în Parcul Est (zona străzii 

Bulandra, pârâul Becaş) 

şi cer autorităţilor 

să facă curăţenie în zonă.

Deputatul Adrian Doho-

taru împreună cu membrii 

asociaţiei SOS Parcul Est se 

luptă deja de ani de zile pen-

tru amenajarea celui mai ma-

re spaţiu public verde al ora-

şului, întins pe 66 de hecta-

re. Deputatul susţine că acest 

lucru este vital pentru o zo-

nă în care se ridică blocuri 

la foc continuu.

Acesta a trimis mai multe 

sesizări, atât la Garda de Me-

diu, cât şi la Primăria Cluj-Na-

poca, în care a cerut factori-

lor responsabili să facă cură-

ţenie în zonă.

„Sunt zeci de gropi ilega-

le în Parcul Est, la marginea 

drumului. Parcul Est, propus 

de asociaţia Societate Orga-

nizată Sustenabil, este depo-

zit de deşeuri. Primăria a ac-

ceptat parcul, un concurs 

pentru amenajarea sa, dar 

va dura ani de zile până se 

va face. Până atunci, vrem 

păstrarea curăţeniei în zonă 

Cer Gărzii de Mediu să con-

state gropile de depozitare 

ilegală. Cer RADP să cureţe 

zona din administrare şi de-

şeurile aruncate la marginea 

străzii Bulandra. Cer Primă-

riei să închidă strada Bulan-

dra, să pună barieră cu car-

telă pentru RADP şi rezidenţi, 

dar şi să transforme zona în 

alee pietonală şi ciclistă spre 

Baza Sportivă Gheorgheni”, 

se arată în sesizare.

Dohotaru susţine ideea u-

nei bariere şi adaugă că în 

Cluj-Napoca, natura ar trebui 

să fi e cât mai aproape de oraş.

„O să ziceţi poate că sunt 

un sărăntoc că n-am maşină 

să evadez la zeci de kilome-

tri de oraş, câteva ore pe săp-

tămână, ca să ajung în na-

tură. Dar cred ferm că tre-

buie să avem natura cât mai 

aproape de oraş. Modelul na-

turii într-o rezervaţie, dar şi 

al maşinii personale folosi-

te zilnic nu e sustenabil nici 

pentru oameni, nici pentru 

mediu. După ani de campa-

nie, Primăria a acceptat con-

curs de proiecte pentru cel 

mai mare parc al oraşului. 

Dar până la concurs şi ame-

najare o să dureze ani, asta 

dacă Primăria nu se răzgân-

deşte din nou şi reia ideea 

cu aquaparkul. Până atunci, 

în Parcul Est propus de noi 

are zeci de gropi ilegale de 

gunoi. Soluţii există, trebu-

ie schimbată destinaţia din 

drum public în alee pietona-

lă şi ciclistă cu barieră şi adu-

nate deşeurile. Pregătim re-

clamaţia, dar ca să avem şan-

se de succes, trebuie să ne 

mobilizăm cât mai mulţi”, a 

explicat deputatul.

Civilizaţie à la Cluj. 
Parcul Est, groapă de gunoi! 
Activiştii cer închiderea unei străzi şi montarea unei bariere

Activiştii de mediu au descoperit noi depozitări ilegale de deşeuri provenite din construcţii în Parcul Est

ADRIAN DOHOTARU | deputat independent

 „Ce frumos e Parcul Est propus de 
noi! Păcat de gunoaiele aruncate. 
Facem o campanie de sesizări prin 
care cerem Primăriei și RADP să facă 
o curățenie bună, dar și să instaleze 
barieră la drum ca să nu se mai 
arunce gunoaie. Cu cât suntem mai 

mulți, cu atât avem șanse mai mari 
de succes. Bariera ar transforma 
strada din mijlocul parcului propus 
în una din cele mai mari alei 
pietonale și cicliste din Cluj, 
cu legătură spre Baza Sportivă 
Gheorgheni“
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Un paramedic a sărit 

în ajutorul răniţilor impli-

caţi într-un grav accident 

din judeţul Cluj.

Un paramedic al ISU Ma-

ramureş, aflat în timpul li-

ber, a acordat primul ajutor 

celor trei persoane rănite în 

accidentul de sâmbătă dimi-

neaţa, între localităţile clu-

jene Coplean şi Câţcău.

Tânărul ieşise din tură 

în această dimineaţă şi se 

îndrepta spre Bucureşti, 

când a observat că pe mar-

ginea drumului se aflau do-

uă autoturisme avariate 

într-un accident.

„Colegul nostru plt.maj. 

Ionuţ Ahriţculesei, aflat în 

timpul liber, a sărit în aju-

torul victimelor unui acci-

dent rutier, produs pe Dru-

mul European 58, pe raza 

localităţii Coplean din ju-

deţul Cluj. Ionuţ ieşise din 

tură în această dimineaţă 

şi se îndrepta spre Bucu-

reşti, când a observat că pe 

marginea drumului se aflau 

două autoturisme avariate 

într-un accident produs cu 

puţin timp în urmă. Fără să 

stea pe gânduri, Ionuţ a 

oprit să vadă dacă poate fi 

de folos eventualelor victi-

me. Colegul nostru a anun-

ţat evenimentul la 112, iar 

apoi a acordat primul aju-

tor celor trei victime aflate 

în autoturismul avariat mai 

grav, cu ajutorul unor par-

ticipanţi la trafic, până la 

sosirea salvatorilor de la I-

SU Cluj", au scris reprezen-

tanţii ISU Maramureş pe pa-

gina de Facebook.

Salvator şi în timpul liber!

Vaccinarea ar putea 

deveni obligatorie 

în România chiar de la 

finalul lunii februarie.

Legea care prevede obli-

gativitatea vaccinării copii-

lor se află pe masa deputa-

ţilor şi odată cu începerea 

sesiunii parlamentare ordi-

nare actul normativ ar pu-

tea fi dezbătut în procedu-

ră de urgenţă. Proiectul de 

lege este blocat de mai bi-

ne de doi ani în comisiile 

parlamentare de la Camera 

Deputaţilor, după ce Sena-

tul a adoptat actul norma-

tiv în octombrie 2017.

Proiectul de lege care se 

află pe masa deputaţilor pre-

vede, printre altele, că, în 

cazul vaccinurilor obligato-

rii, consimţământul pentru 

imunizare se prezumă ca fi-

ind dat. Actul legislativ mai 

menţionează şi despre sanc-

ţionarea părinţilor care re-

fuză să participe la acţiuni 

de informare cu privire la 

beneficiile imunizării. În ca-

zul în care părintele sau tu-

torele legal nu participă la 

astfel de întâlniri, care vor 

fi organizate inclusiv de me-

dicul de familie, el poate 

primi o amendă de până la 

10.000 de lei. Părintele poa-

te refuza vaccinarea copilu-

lui său doar dacă cel mic 

prezintă o reacţie adversă 

la unul dintre vaccinuri sau 

mai multe. Intoleranţa co-

pilului va fi atestată prin-

tr-un certificat.

Dacă legea este adoptată 

în forma actuală, copiii ne-

vaccinaţi ar putea să nu mai 

fi e acceptaţi la grădiniţe sau 

la şcoli. Unităţile de învăţă-

mânt vor avea obligativita-

tea să solicite, la înscrierea 

minorului o adeverinţă care 

să ateste efectuarea vaccinu-

rilor. În cazul în care copi-

lul nu este imunizat sau sche-

ma de vaccinare este incom-

pletă, cel mic tebuie vacci-

nat în termen de un an.

Vaccinurile obligatorii 

pentru intrarea unui copil în 

colectivitate sunt cele împo-

triva difteriei, tetanosului, 

tusei convulsive, poliomieli-

tei, rujeolei, rubeolei, oreio-

nului şi hepatita B.

Proiectul de lege prevede 

şi obligativităţile pe care le 

au autorităţile. Acestea tre-

buie să asigure dozele nece-

sare de vaccin.

Prin introducerea vacci-

nării obligatorii, statul do-

reşte un control mai bun al 

bolilor care pot fi  prevenite 

prin imunizare.

Vaccinarea, obligatorie din februarie. 
Părinţii pot primi amenzi astronomice

Întreaga circulaţie a persoa-

nelor care vin spre România 

din aria geografi că a Chinei 

a fost monitorizată pe crite-

rii epidemiologice şi au apă-

rut alerte la Cluj, Timişoara, 

Constanţa şi Bucureşti, 

dar toate au fost infi rmate, 

potrivit unui buletin infor-

mativ al Comitetului inter-

ministerial pentru monitori-

zarea şi managementul 

potenţialelor infecţii 

cu noul coronavirus 

dat publicităţii duminică.

„Se iau măsuri speciale 

pentru ansamblul folcloric din 

Mioveni, format din 25 de per-

soane, care în acest moment 

se afl ă în Beijing-China şi va 

sosi pe aeroportul din Otopeni 

marţi, ora 15.00. Deja ofi cia-

lii români ai ambasadei au lu-

at legătura cu aceştia. Cât pri-

veşte situaţia instrumentişti-

lor care au fost pentru o pe-

rioadă de 40 de zile într-un 

turneu în China, DSP jude-

ţean verifi că starea lor de să-

nătate zilnic. Până în prezent 

nu există suspiciuni de pne-

umonie cu noul coronavirus 

la niciuna din persoanele din 

acest grup”, se precizează în 

buletinul informativ.

Potrivit situaţiei la zi a ca-

zurilor de îmbolnăvire cu co-

ronavirus, la nivel global exis-

tă 2.061 de cazuri confi rmare, 

din care 2.019 cazuri numai în 

China continentală. S-au înre-

gistrat 80 de decese în China.

Scanere termice 
pe aeroporturi

Pe 22 ianuarie, s-a consti-

tuit Comitetul interministeri-

al pentru monitorizarea şi ma-

nagementul potenţialelor in-

fecţii cu noul coronavirus, for-

mat din specialişti, sub coor-

donarea miniştrilor din Minis-

terul Sănătăţii, Ministerul Afa-

cerilor Externe, Ministerul Afa-

cerilor Interne şi Ministerul 

Transporturilor, Infrastructu-

rii şi Comunicaţiilor.

Comitetul a recomandat un 

set de măsuri pentru aeropor-

turi şi pentru unităţile medi-

cale sanitare.

Pentru aeroporturi s-a re-

comandat instalarea de scan-

nere termice pe fl uxurile de 

pasageri pentru detectarea per-

soanele a căror temperatură 

corporală este mai mare de 

38 de grade. Implementarea 

acestei măsuri se va decide 

luni, cu toţi factorii implicaţi.

Alte recomandări sunt: asi-

gurarea distribuirii de pliante 

de informare pentru aeropor-

turi; expunerea la loc vizibil 

pe fl uxurile de pasageri a unor 

afi şe informative; asigurarea 

permanenţei de asistenţă me-

dicală (24/24 – 7/7) în cadrul 

cabinetelor medicale din aero-

porturi, către care vor fi  îndru-

maţi pasagerii care prezintă 

simptomatologie respiratorie/

febră; asigurarea cabinetelor 

medicale din incinta aeropor-

turilor cu cantităţi sufi ciente 

de materiale de protecţie pen-

tru personal; asigurarea perso-

nalului aeroporturilor care vi-

ne în contact nemijlocit cu pa-

sagerii, cu cantităţi sufi ciente 

de materiale de protecţie.

Alertele de infecţii cu noul coronavirus 
la Cluj-Napoca sunt infirmate

Din cauza îngrijorării, în China s-au instituit măsuri speciale de protecție 

Doi studenţi ai Academiei de Muzică 
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca se afl ă sub 
observaţie medicală după ce s-au întors acasă 
în urma unor turnee efectuate în China.

Reprezentanţii Academiei de Muzică 
„Gheorghe Dima Cluj-Napoca au declarat că 
unul dintre studenţi a fost în turneu cu 
Filarmonica „Banatul” din Timișoara și este 
monitorizat medical de un medic al Spitalului 
de Boli Infecţioase Cluj-Napoca.

Studentul respectiv s-a întors miercuri 22 ianu-
arie 2020, în Cluj-Napoca și nu prezintă simpto-
me ale infecţiei cu Coronavirus. În prezent, 

acesta este izolat la domiciliu timp de 14 zile.

De asemenea, o altă studentă a acestei aca-
demii s-a întors vineri, 24 ianuarie 2020, din 
China, unde a efectuat un turneu cu o orches-
tră din București. Reprezentanţii AMDG spun 
că tânară a mers direct în localitatea de domi-
ciliu, Brașov, pentru a-și efectua analizele.

Un număr de 18 muzicieni ai Filarmonicii 
„Banatul” din Timișoara stau acasă timp de 
10 zile ca măsură de prevenţie după ce s-au 
întors dintr-un turneu în China, în timpul că-
ruia au cântat și în orașul Wuhan, unde a iz-
bucnit epidemia de coronavirus.

Doi studenţi ai Academiei de Muzică din Cluj, 
sub observaţie medicală după ce au revenit din China

Ministrul Sănătăţii, 

Victor Costache, a afi r-

mat luni că au fost înfi in-

ţate pe aeroporturile 

internaţionale linii speci-

ale de acces pentru pasa-

gerii care vin din China.

„De acum câteva zile s-a 

creat pe aeroporturile inter-

naţionale o linie specială de 

acces pentru pasagerii care 

vin din China, precum şi pen-

tru pasagerii chinezi. De a-

semenea, avem o bază de da-

te şi ştim localizarea lor pe 

teritoriul României. Toţi că-

lătorii care vin din China pri-

mesc nişte chestionare spe-

ciale şi sunt instruiţi să sune 

la 112, pentru că apelurile lor 

sunt preluate pentru a iden-

tifi ca acest pacient zero. Per-

sonal am vizitat împreună cu 

echipa Ministerului Sănătăţii 

unităţile de la Matei Balş, un-

de pot fi  trataţi corect aceşti 

pacienţi, iar centrele pe care 

vreau să le identifi căm clar 

la nivel naţional sunt – în a-

fară de Bucureşti – Iaşi, Târ-

gu Mureş, Cluj, Timişoara, 

Sibiu şi identifi căm un cen-

tru suplimentar la Oradea”, 

a spus ministrul.

El a adăugat că, începând 

de marţi dimineaţă, la Insti-

tutul „Matei Balş” se vor pu-

tea face teste pentru identi-

fi carea coronavirusului, iar 

de săptămâna viitoare şi în 

unităţile sanitare din oraşe-

le menţionate, care vor pri-

mi reactivi pentru a putea 

identifi ca coronavirusul.

În eventualitatea în care 

România s-ar confrunta cu 

persoane infectate cu corona-

virus, potrivit acestuia, pri-

mele zece vor fi  tratate la In-

stitutul „Matei Balş”.

„Idee este să nu aducem 

toate cazurile în Bucureşti. 

Este vorba ca primele zece ca-

zuri să fi e tratate în Bucureşti, 

dacă vom avea vreodată aces-

te zece cazuri, şi să creăm ex-

pertiza şi la nivel naţional”, 

a susţinut ministrul Sănătăţii.

Referindu-se la gripa sezoni-

eră, Costache a spus că în acest 

an campania de vaccinare anti-

gripală va demara „din timp”.

Teste pentru identificarea 
coronavirusului la Cluj
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Liniștea dinaintea furtunii
Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Suntem într-un moment (încă) de apa-
rentă acalmie politică, urmare a insta-
lării prelungite a noului guvern, a peri-
oadei Sărbătorilor de iarnă, de repaus 
general, și a vacanței parlamentare, 
timp în care mai mult s-a vorbit, s-a 
promis, s-au făcut angajamente, s-au 
arătat colții (de-o parte de alta), s-a încercat o poziționare 
strategică a tuturor părților. E destul de clar că suntem în 
acea zonă, întotdeauna incertă și mereu prezentă, căreia îi 
zice liniștea dinaintea furtunii, practic, în fața primului răz-
boi politic (neelectoral) - asumarea răspunderii vrs. 
moțiunea de cenzură pentru alegerea primarilor în două tu-
ruri -, cu urmări de profunzime și cu o clarificare (e de 
așteptat) a încâlcitei și confuzei scene politice românești. 
E interesant de constatat, cu doar câteva zile înaintea 
declanșării ostilităților, cine sunt și care e starea de spirit a 
comandanților, care e moralul trupelor combatante și cum ara-
tă câmpul de bătălie. Trebuie precizat că sunt părți ale acestei 
confruntări și media (cu toate formele ei) și publicul (cetățenii), 
martori, benefi ciari, dar, câteodată, și combatanți direct. 
Așadar, care este starea acestora și care este poziționarea lor.
Să începem cu partidele. PNL este între Scila și Caribda: Scila bu-
nei guvernări, a rezultatelor demonstrabile, a onorării promisi-
unilor și Caribda lipsei de legitimitate, a absenței mijloacelor 
de putere, a poziției minoritare în Parlament. Dar PNL (în frunte 
cu Ludovic Orban) mai are un loc îngust de trecut, între a-și păs-
tra imaginea de partid care vrea să guverneze pentru țară și 
dorința  greu de stăpânit/mascat de a înhăța toare pârghiile de 
putere. Strategic, PNL a lansat prima „salvă de artilerie” (asuma-
rea alegerilor locale în două tururi) și testează majoritatea parla-
mentară și modul în care politicienii zilei digeră starea momen-
tului. Indiferent de rezultat, va trebui să urmeze obligatoriu „sal-
va” a doua (decisivă) a alegerilor anticipate, amândouă cu rezul-
tate incerte, negarantate. Până la un verdict clar, PNL trebuie să 
șteargă impresia (adevărată sau falsă, dar proastă) că e mai in-
teresat de puterea înșfăcată azi (prin abuz de poziție), decât de 
cea dobândită mâine (prin alegeri).
PSD își joacă cartea rămânerii ca partid relevant (chiar dacă se-
cundar) și invocă lipsa de leadership și de încredere în conducă-
torii lor, după dezastrele numite Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. 
Aceasta se va vedea/testa la moțiunea de cenzură (dacă va fi  
depusă). Variantele de propuneri pentru un lider nou variază 
într-o gamă destul de limitată: autopropunerea Marcel Ciolacu 
întruchipează minor continuitatea partidului, conservatorismul, 
baronismul uploadat, îmbunătățit, cu schimbări doar de teme, 
priorități și imagine; varianta Sorin Grindeanu sugerează (vag) 
reformarea partidului, modernizarea lui, reunifi carea sub stare 
de alarmă; alte variante sunt variațiuni în registru fantezist sau 
ridicol. Hiba de căpătâi a tuturor acestora este lipsa de anver-
gură, de viziune, de credibilitate și de proiect care trebuie să 
convingă, deopotrivă, membrii partidului și cetățenii, ceea ce 
este (aproape) o imposibilitate și o contradicție în termeni. 
Ghinionul PSD-ului este că trebuie să ducă aceste bătălii decisive 
„fără cap”, cu lideri interimari, câtăvreme prin teritoriu au și în-
ceput „negocierile de pace”. 
USR PLUS sau USR și PLUS întră în război cu probleme diferite 
(între ele), dar nu foarte ușoare. USR, un partid mai vizibil și 
mai pregnant, dar neomogen și nestructurat, pornește în no-
ul ciclu politic-electoral cu niște fantome ale trecutului (apro-
piat) pe care și le-a creat singur și pe care încearcă să le îngroa-
pe cu ajutorul lui Moise Guran (sic). Nu e vorba doar despre 
prezența/absența ideologiei dominante, a leadership-ului 
adecvat, a compatibilității/fricțiunilor cu PLUS, a asumării (teo-
retice a) politicii de guvernare etc., cât despre maturitatea/
înțelepciunea politică arătată în negocieri (în general) și în 
alianțele punctuale cu PLUS ȘI PNL (în mod particular). PLUS e 
un partid necondus, sau condus prin mâna comunicatelor (de 
la Bruxelles) și a cui se nimerește/apucă din interior. PLUS n-a 
avut o foarte bună politică de achiziții și nu prea are oameni 
vizibili în țară. De unde va rezulta difi cultatea de a-și fi xa 
candidați buni la primării (CJ), de unde inefi ciența negocierii 
cu USR pe aceste poziții și de unde se văd diverse improvizații 
(vezi candidatura lui Liviu Iolu la Primăria Iași și altele încă ne-
vizibile). Iar asta se va vedea, la fi nal, în rezultatele la urne.
Mass-media mi se par, în context, mai puțin relevante ca altă-
dată, partizanatul fățiș nu mai are aceeași priză (cred eu) și a-
ceste mijloace de informare clasice vor căpăta importanță în 
măsura în care vor înțelege să servească, curat, interesele pu-
blicului, nu ale partidelor pe care le sprijineau fără perdea sau 
ale politicienilor care plătesc. Comunicarea politică s-a diversi-
fi cat, presa tradițională poate fi  scoasă din joc (ocolită), me-
sajele ajung oricum la public (prin mediul digital), iar sprijinul 
pentru ei nu poate veni decât din partea publicului informat 
corect. Așadar, așteptăm un jurnalism de tip profesional, 
obiectiv, de interes public!
Acest public care nu știe decât să aștepte, să ceară și să voteze. 
Și care înseamnă totul, atât pentru politicieni, cât și pentru me-
dia. Acum el nu e decis, dar suntem exact în perioada de for-
mare a unui nou trend, a unei noi majorități, a unor noi poli-
tici. Nimeni nu poate ignora asta.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Știinţe
Politice, Administrative și ale Comunicării din UBB,
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de
ani de experienţă în presă și predă jurnalismul de 10 ani.
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj și Clujeanul.

Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele interimar PSD 

Cluj, Gheorghe Şimon, 

a declarat luni ca deputatul 

Cristina Burciu, înregimen-

tată recent la PNL, 

o să revină în partid. 

Burciu a sărit în barca 

liberalilor după ce a votat 

instalarea Guvernului 

Ludovic Orban şi pe urmă 

a fost exclusă din PSD 

prin decizie CEX.

De asemenea, sunt dis-

cuţii şi cu fostul senator PSD 

Cluj Vasile Ilea plecat anul 

trecut la Pro România.

„S-au întors deja deputa-

ţii Cornel Itu şi Horia Nasra. 

Se va întoarce şi deputata 
Cristina Burciu, am avut dis-

cuţii cu dânsa. Să vedem da-
că senatorul Vasile Ilea se 
va întoarce sau nu se va în-
toare, rămâne de văzut”, a 

declarat Gheorghe Şimon, po-

trivit stiripesurse.ro.

Aleasă, în 2016, deputat 

de Cluj pe listele PSD, ală-

turi de Horia Nasra şi Cor-

nel Itu, Cristina Burciu a 

anunţat în octombrie 2019 

că va vota pentru investirea 

Guvernului Orban.

Burciu susţine că Româ-

nia „nu îşi permite să intre 

într-o criză guvernamenta-

lă” şi că, indiferent de afi-

lierea politică, obiectivul ei 

este să asigure un echilibru 

ţării, dar şi un buget de stat 

pentru anul viitor.

Vă reamintim că, în pra-

gul moţiunii de cenzură, de-

putaţii Horia Nasra şi Cor-

nel Itu au plecat şi au reve-

nit ulterior în PSD, via Pro 

România, totul într-o singu-

ră săptămână.

„Este o filială foarte de-

licată. Este un fief de dreap-

ta, dar nu înseamnă că nu 

se pot scoate nişte rezulta-

te. Mai greu, dar construim. 

Suntem în faza în care or-

ganizăm conferinţe locale. 

În localităţile în care nu 

avem primari căutam can-

didaţi pentru primar şi lis-

ta de consilieri locali. Avem 

32 de primari, eu spun că 

niciunul nu ne va părăsi, 

toţi vor candida din partea 

noastră. Priorităţile mele 

sunt conferinţele locale în 

cele 82 de UAT-uri, stabili-

rea candidaţilor la alegerile 

locale, primari, consilii lo-

cali, Consiliu Judeţean”, a 

mai spus liderul interimar 

PSD Cluj.

„Haos” la PSD Cluj

Şimon a declarat că a gă-

sit „haos” în filială.

„Au fost niște înţelegeri 

locale, a existat o organiza-

ţie la nivel de municipiu ca-

re nu se putea numi orga-

nizaţie, adică fără organi-

zaţii de bază, era haotică. 

Încet, încet, constituim or-

ganizaţii, mergem înainte. 

Sunt oameni care au fost 

neglijaţi, oameni care n-au 

mai fost convocaţi la şedin-

te, la acţiuni politice şi din 

cauza asta s-a ajuns aici. 

Lucrurile s-au tot deterio-

rat începând cu 2015 şi as-

tăzi sunt aşa cum sunt”, a 

explicat acesta.

Plecări pe bandă rulantă 
din PSD Cluj. Și reveniri!

Anul trecut, în iulie, se-

natorul Vasile Ilea a demi-

sionat din Partidul Social 

Democrat, iar preşedintele 

PSD Cluj de la acea dată, 

deputatul Horia Nasra, i-a 

solicitat acestuia să demi-

sioneze şi din Parlamentul 

României.

Ulterior, la mijlocul lu-

nii septembrie, liderii PSD, 

întruniţi în şedinţa Comite-

tului Executiv, au luat de-

cizia de al schimba din func-

ţie pe deputatul clujean Ho-

ria Nasra, cel care condu-

cea, ca preşedinte interi-

mar, PSD Cluj. 

De atunci, parlamentarul 

este în conflict continuu cu 

înlocuitorul său, Liviu Ale-

xa, părăsind chiar „barca” 

social democrată pentru câ-

teva zile în favoarea forma-

ţiunii conduse de Victor Pon-

ta, Pro România.

La sfârşitul lunii septem-

brie, un alt fost preşedinte 

al PSD Cluj, Remus Lăpu-

şan, lider al grupului de con-

silieri social democraţi din 

Consiliul Judeţean Cluj, a 

demisionat din PSD şi s-a 

înscris în Pro România. El 

a fost urmat ulterior de Ho-

ria Nasra şi deputatul Cor-

nel Itu, care au revenit pes-

te doar câteva zile în „ve-

chiul” partid.

Întoarcerea fiilor risipitori?
Doi foşti PSD-işti clujeni s-ar putea întoarce în partid

Cornel Itu și Horia Nasra au revenit în PSD. Cristina Burciu neagă vehement orice discuții privind revenirea 
la matcă, probabil încurajată de mentorul Cristian Matei (actualul primar al Turzii își dorește să candideze 
pentru un nou mandat sub sigla PNL). Conducerea interimară a PSD Cluj îl așteaptă și pe senatorul Vasile Ilea.

Supărată foc pe afirma-

ţiile preşedintelui inte-

rimar PSD Cluj, 

Gheorghe Şimon (foto 

dreapta), deputatul 

Cristina Burciu (foto 

stânga) susţine 

că „nu se întoarce 

în PSD”.

Într-un aşa-zis „drept la 

replică” trimis cotidianului 

Monitorul de Cluj, Burciu face 

declaraţii politice de parcă ar 

fi  la tribuna Parlamentului 

de unde încasează bani de-

geaba. Nu-l reproducem, pen-

tru că n-are nicio legătură cu 

articolul, ci cu permanenta 

păruială publică PSD-PNL. 

Redăm aici singura afi r-

maţie relevantă: „Nu am ni-

cio intenţie de a reveni în 

Partidul Social Democrat!”.

Deci, Cristina Burciu îl 

face mincinos pe faţă pe Ghe-

orghe Şimon!?

„Se va întoarce şi depu-

tata Cristina Burciu, am avut 
discuţii cu dânsa”, a decla-

rat Gheorghe Şimon, pe ca-

re Monitorul l-a citat din sti-

ripesurse.ro.

Burciu, deşi se plânge că 

nu i se cere părerea, şi-a fă-

cut un obicei din a nu răs-

punde la telefon. Iar la biro-

ul parlamentar nu lucrează 

nimeni. Reporterii cotidianu-

lui Monitorul de Cluj au sunat 

ieri, în mai multe rânduri, la 

biroul deputatului PNL (fost 

PSD), la numărul 0725109410, 

dar nu a răspuns nimeni. 

Doamna deputat, oare an-

gajaţii dumneavoastră, func-

ţionari publici, nu ar trebui 

să lucreze până la ora 17?

Despre faptul că pe pagina 

de internet a Camerei Depu-

taţilor nu aveţi coordonate de 

contact nu vreţi să ne scrieţi 

un „drept la replică”?

Burciu neagă 
vehement. 
Dar Şimon zice
că au vorbit!
Cine minte?
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Salina Turda a participat la 

primul târg internaţional 

din acest an. Este vorba 

despre FITUR 2020, organi-

zat la Madrid în perioada 

22-26 ianuarie 2020.

„Ne-am reunit din toate 

colţurile ţării pentru a spu-

ne, împreună, #povesteaRo-

mania în primul târg euro-

pean la care participăm în 

acest an, FITUR 2020 Ma-

drid”, au anunţat reprezen-

tanţii companiei turdene.

„Ministerul Turismului, 

alături de Consilii Judeţene, 

asociaţii de promovare, to-

urs operatori, hotelieri, com-

panii aeriene, a prezentat ce 

are România mai frumos şi 

de ce ţara noastră trebuie să 

devină destinaţie de vacan-

ţă pentru străini. Locuri mi-

nunate, oameni de omenie, 

tradiţii, istorie, cultură!”, se 

arată în informarea făcută 

de compania Salina Turda în 

legătură cu participarea la 

acest eveniment de promo-

vare internaţională.

Aceasta a fost cea de-a 

40 ediţie a târgului de la Ma-

drid şi a reunit 11.040 de 

companii doritoare să-şi pre-

zinte ofertele turistice, din-

tre care 918 expozanţi prin-

cipali, reprezentând 165 de 

ţări, în spaţii însumând 

69.697,5 metri pătraţi.

Între secţiunile expoziţiei 

de la Madrid pot fi  aminite: 

Fitur Gay (LGBT+) – Fitur 

Festivals – Fitur Know-How 

& Export – Fitur Health- Fi-

tur B2B Match – Fitur MICE 

– Fitur Next – Fitur Screen 

– Fitur Talent- FiturtechY – 

Investour Africa.

Salina Turda a participat la Târgul Internaţional 
de Turism de la Madrid, FITUR 2020

A fost semnat contractul 

pentru achiziţia unei noi 

autospeciale (punct medi-

cal avansat) pentru ISU, cu 

termen de livrare 

în luna aprilie 2020.

Autospeciala a fost achizi-

ţionată contra sumei de 714.300 

lei (circa 150.000 de euro) şi 

urmează, conform contractu-

lui încheiat, să fi e livrată în 

180 de zile, a precizat vicepri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Dan Tarcea. Pe lângă au-

tospeciala nou-nouţă, Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

a mai achiziţionat pentru ISU, 

de-a lungul anilor: – în iunie 

2018, o autospecială cu dotări 

de ultimă generaţie, destinată 

intervenţiei la stingerea incen-

diilor în oraş: accent pe depla-

sarea rapidă şi pe accesul u-

şor pe străzile înguste sau în 

zonele unde nu pot interveni 

autospecialele mai mari 

(542.878 lei); – în februarie 

2019, o „Ambulanţă de tip C 

– terapie intensivă mobilă”, 

de ultimă generaţie, dotată cu 

echipamente de cel mai înalt 

standard pentru ISU. Valoa-

rea totală a investiţiei s-a ri-

dicat la 770.644 lei. Ambulan-

ţa de tip C este destinată ur-

genţelor medicale cu priorita-

te maximă şi transportului 

medical asistat al pacientului.

Printre echipamentele cu-

prinse în noua autospecială I-

SU se numără cort gonfl abil tri-

aj – 1 buc, cort gonfl abil – 2 

buc, sistem de încălzire pentru 

cort – 2 buc, sistem aer condi-

ţionat mobil pentru cort – 2 buc, 

sistem de iluminare interioară 

pentru corturi – 3 buc, suport 

pentru 4 perfuzii – 15 buc, ruc-

sac medical – 4 buc, monitor 

funcţii vitale cu trepied şi su-

port – 5 buc sau ventilator pa-

cient – 2 buc.

Autospecială nouă pentru ISU, 
achiziționată de Primărie

În timpul unei alergări 

în Pădurea Hoia-Baciu, 

Vlad Crişan Pop, mara-

tonistul clujeanul care 

se antreanează pentru 

cursa Arctic Utra, a sur-

prins doi indivizi care 

încărcau lemne proaspăt 

tăiate într-o căruţă. 

Maratonistul clujean se 

pregăteşte intens pentru 

cursa de 620 de km 

de la 6633 Arctic Ultra. 

Zi de zi, Vlad înfruntă fri-

gul „blând” de la Cluj, antre-

nându-se pentru condiţiile in-

umane care îl vor aştepta pe 

acesta la Cercul Polar, în 

nord-vestul Canadei. În tim-

pul unui antrenament, mara-

tonistul s-a trezit cu o „sur-

priză”. Duminică, Vlad a sur-

prins doi bărbaţi în timp ce 

încărcau lemne într-o căruţă, 

în Pădurea Hoia-Baciu. Ches-

tionaţi de maratonist, cei doi 

indivizi au refuzat să-i arate 

acestuia autorizaţia de tăiere, 

indicând că „aşteaptă pădu-

rarul” să le dea actul. Fără să 

stea pe gânduri, Vlad a pus 

mână pe telefon şi a sunat la 

112, moment în care bărbaţii 

s-au făcut nevăzuţi.

Reprezentanţii IPJ Cluj 

confirmă că a existat o se-

sizare prin 112 în legătură 

cu un posibil furt de mate-

rial lemnos, însă până la so-

sirea echipajelor de poliţie, 

cei indicaţi în filmarea lui 

Vlad Crişan Pop nu au mai 

fost găsiţi.

„A intervenit o patrulă din 

partea Secţiei rurale Baciu, ca-

re a patrulat în zonă în vede-

rea identifi cării persoanelor, 

însă nu s-a stabilit identitatea 

acestora. Verifi cările continuă 

pentru stabilirea situaţiei de 

fapt”, se arată într-un comu-

nicat remis de IPJ Cluj.

Hoţi de lemne 
în Hoia-Baciu, 
demascaţi de voluntari

În septembrie 2019, Horea 

Petrehuş, şeful corpului de 

voluntari de la Garda de Me-

diu, a dat pe mâna poliţiei 

clujene alţi hoţi de lemne pe 

care i-a descoperit în apropi-

erea Pădurii Hoia-Baciu.

Horea Petrehuş, co-iniţiator 

al petiţiei „Opriţi tăierile abuzi-

ve din Pădurea Hoia-Baciu” ală-

turi de Alex Surducan şi depu-

tatul independent Adrian Doho-

taru, cere intervenţia adminis-

traţiei Boc pentru ca Pădurea 

Hoia-Baciu să rămână, cu ade-

vărat, o pădure de protecţie pen-

tru clujeni, mai ales că 300 de 

hectare din ea ţin de Cluj-Na-

poca, din care 50 de hectare în 

intravilan şi peste 250 în extra-

vilanul municipiului.

„Duminică, 22 septembrie, 

am constatat un furt de arbori 

din Pădurea Hoia-Baciu. Am 

anunţat poliţia şi Direcţia Sil-

vică Cluj, care au acţionat 

prompt. Aşteptăm implicarea 

concretă a Primăriei Cluj-Na-

poca în cazuri de genul aces-

ta, ea fi ind principalul benefi -

ciar prin zona de agrement ca-

re oferă Pădurea Hoia-Baciu 

cetăţenilor Clujului”, declara 

la acea dată Horea Petrehuş.

„Vrem ca administraţia Boc 

să ceară planuri de amenajament 

proprietarilor cât mai restrictive 

în ceea ce priveşte tăierea pădu-

rii şi să existe o colaborare rea-

lă între Primărie, Direcţia Silvică 

şi ONG-urile de mediu care au 

lansat cea mai mare petiţie loca-

lă. Asta e cu atât mai important 

cu cât proprietarii privaţi fac pre-

siuni ca din toamnă să se taie 

din pădure”, avertizează depu-

tatul Adrian Dohotaru.

Acesta susţine că au existat 

mai multe promisiuni din par-

tea autorităţilor locale, însă nu 

s-a rezolvat nimic. În ce con-

stă implicarea Primăriei? „Vrem 

să vedem patrule ale poliţiei lo-

cale ca să diminuăm furturi-

le!”, afi rmă Adrian Dohotaru.

Ocolul Silvic Cluj, 
prins între ecologişti 
şi proprietarii de 
păduri

Faimoasă în întreaga lume 

datorită misterului aparte ca-

re atrage ca un magnet vână-

torii de fenomene paranorma-

le, Pădurea Hoia-Baciu este 

victima defrişărilor ilegale, 

susţin producătorii peliculei 

„The Hoia-Baciu Forest – Truth 

or Legend?”. După ce, în no-

iembrie 2018, realizatorii fi l-

mului trăgeau un semnal de 

alarmă privind presupusele 

tăieri ilegale de arbori, o no-

uă informaţie controversată 

planează asupra celui mai mis-

terios loc din ţară. Aceştia sus-

ţin că, în mijlocul Poienii Ro-

tunde, vestita zonă neîmpă-

durită, a fost construit, ilegal, 

un drum forestier.

Pădurea Hoia-Baciu, ca-

re se află sub ocrotirea Oco-

lului Silvic Cluj, este situa-

tă pe raza administrativă a 

comunei Baciu, explică pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc. Edilul dez-

văluia că, în toamna anului 

trecut, a fost aprobată o run-

dă de tăieri, fapt confirmat 

şi de şeful Ocolului Silvic 

Cluj, Adrian Apostoaie. Aces-

ta din urmă a mărturisit că 

haosul ecologic a fost stâr-

nit de proprietarii neglijenţi, 

care şi-au transportat lem-

nele într-un mod bezmetic.

Contactat de Monitorul 

de Cluj pentru un punct de 

vedere, şeful Ocolului Sil-

vic Cluj, Adrian Apostoaie, 

susţine însă că îi este greu 

să împace şi capra şi var-

za, adică să mulţumească 

atât ecologiştii, cât şi pro-

prietarii de păduri care îşi 

cer drepturile.

Şeful Ocolului Silvic Cluj 

dă asigurări că nu se fac tă-

ieri ilegale, proprietarii din 

zonă având contracte de pa-

ză cu Ocolul. Acesta afirmă 

că, în urma reclamaţiilor, 

exploatările autorizate au 

fost stopate pentru puţină 

vreme, însă au fost reluate 

la scurt timp la insistenţele 

proprietarilor de păduri.

În Pădurea Hoia-Baciu se fură ca-n codru!
Autorităţile sunt neputincioase!
În ultimul an, tăierile de lemne la limita legii s-au intensificat

Reprezentanţii IPJ Cluj confi rmă că a existat o sesizare prin 112 în legătură cu un posibil furt de material lemnos

Vlad: Bună ziua! Aveţi 
voie să tăiaţi pădurile? 
Aveţi autorizaţie?

Indivizi: Bună ziua! Au 
fost tăiate, (…) am ve-
nit să le ducem în cus-
todie. Vă rog frumos să 
nu filmaţi!

Vlad: Serios? De ce? Ca 
să nu trimit la poliţie? Vă 
rog să-mi arătaţi autoriza-
ţia de tăiere!

Indivizi: Să vină pădu-
rarul!

Vlad: Nu, pădurarul tre-
buia să vă dea actul în 
sine, în caz că vine poli-
ţia acum! E normal să 
tăiaţi așa? În primul 
rând, acestea nu sunt 
lemne uscate, sunt lem-
ne verzi, nu sunt lemne 
marcate. Nu știu cine 
v-a dat autorizaţia!

Dialogul dintre Vlad 
și cei doi bărbați:

Bisericile şi castelele 
din Cluj, promovate 
la Madrid

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a 
participat, în perioada 22-26 
ianuarie 2020, la cea de-a 
40-a ediţie a Târgului de 
Turism Internaţional FITUR 
de la Madrid.
„Vizitatorii standului au fost 
interesaţi cu precădere de 
atracţiile naturale din judeţ, 
în special Salina Turda, de tra-
diţiile și obiceiurile gastrono-
mice specifice zonei Clujului, 
zonele montane și parcurile 
pentru drumeţii, precum și de 
numeroase alte aspecte lega-
te de Transilvania și patrimo-
niul istoric, cultural și turistic 
al acesteia”, transmit repre-
zentanţii CJ Cluj.

Pe scurt
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Părinţii sau alte persoane 

pot însoţi elevii 

la cursuri, dacă aceştia au 

cerinţe educaţionale spe-

ciale şi/sau dizabilitaţi.

Însoţitorul poartă numele 

„shadow” în literatura de spe-

cialitate, potrivit actului ofi ci-

al care le cere instituţiilor de 

învăţământ să îşi organizeze 

activitatea şi să elaboreze pro-

ceduri care să prevadă acest 

drept al elevilor de a avea ală-

turi un însoţitor pe toată du-

rata cursurilor şcolare.

Potrivit unei circulare tri-

mise de Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării către toate şco-

lile, facilitatorul poate fi  unul 

dintre părinţi, asistentul per-

sonal sau însoţitorul, pentru 

copiii cu grad de handicap 

grav, o persoană numită de 

părinţi şi faţă de care copilul 

are dezvoltată o relaţie de 

ataşament, un specialist re-

comandat de părinţi sau re-

prezentantul legal, un speci-

alist numit de părinţi din or-

ganizaţii, universităţi, alte in-

stituţii cu care unitatea de în-

văţământ are încheiate acor-

duri, informează edupedu.ro.

În conformitate cu preve-

derile art 64 alin. 1 şi cu re-

comandarea Avocatului Po-

porului numărul 8 din 2018, 

unităţile de învăţământ ca-

re şcolarizează preşcolari/

elevii cu dizabilităţi şi/sau 

CES includ în regulamentul 

de organizare şi funcţionare 

proceduri privind aprobarea 

prezenţei facilitatorului în u-

nitatea de învăţământ, pre-

cum şi modul de organizare 

a activităţii acestuia.

Părinții elevilor cu dizabilități 
pot fi prezenți la ore

Proiectul prin care 

se acordă o masă caldă 

de prânz elevilor se con-

fruntă cu nenumărate 

probleme, susţine 

Mircea Bertea, directorul 

Colegiului Naţional 

Pedagogic „Gheorghe 

Lazăr”, Cluj-Napoca.

Acesta spune că „cine a 

gândit programul Masa caldă 

în şcoli nu s-a gândit şi la cum 

îl vor aplica şcolile. Au lăsat 

pe seama autorităţilor locale 

şi a şcolilor să se descurce. 

(…) Habar n-au avut iniţiato-

rii şi habar nu au nici acum, 

la a treia ediţie (desi au tri-

plat numărul de şcoli!) cine 

suntem, ce facem si ce pro-

bleme avem noi, ca şcoală, în 

proiect”. Colegiul Naţional Pe-

dagogic din Cluj este în Pro-

gramul-pilot de la înfi inţarea 

sa, din 2016.

Şcoli mai multe
 fără perfecţionarea 
programului

Declaraţiile vin în contex-

tul în care ministerul Educa-

ţiei se pregăteşte să lanseze 

programul „Masa caldă” pen-

tru anul calendaristic 2020 în 

150 de şcoli, faţă de 50 câte 

erau până acum în programul 

pilot început în 2016, după ce 

a pus în dezbatere publică 

proiectul de hotărâre de gu-

vern care prevede asta. Potri-

vit declaraţiilor vicepremieru-

lui Raluca Turcan, programul 

Masa caldă ar urma să fi e unul 

generalizat, în toate şcolile 

din România.

„Cine a gândit programul 

nu s-a gândit şi la cum îl vor 

aplica şcolile. Adică l-au gân-

dit doar ca idee, ca început. 

Au lăsat pe seama autorităţi-

lor locale şi a şcolilor să se 

descurce. Poate că nici n-au 

fost de specialitate cei care au 

lucrat la această propunere de 

program, n-au ştiut ce înseam-

nă şi ce e presupune un pro-

gram-pilot, care sunt etapele 

şi cum se evaluează şi valo-

rifi că acesta. Noi ştim din pe-

dagogie că implementarea 

unui proiect-pilot este un pro-

ces complex, în cadrul căru-

ia nu se poate vorbi (cel pu-

ţin initial) de standardizare, 

că se pilotează programe în 

care există un grad mare de 

risc sau atunci când cerinţe-

le proiectului nu sunt foarte 

bine defi nite, că cel care pro-

pune proiectul şi cei care-l im-

plementează trebuie să ştie/

să prevadă problemele căro-

ra va trebui să le facă faţă pe 

parcursul implementării, că 

vor trebui făcute analize de 

etapă şi corecţii optimizatoa-

re şi, în sfârşit, că promisiu-

nile făcute benefi ciarilor la 

iniţierea proiectului-pilot vor 

fi  îndeplinite la fi nalizarea 

acestuia. Toate acestea, toc-

mai pentru a minimaliza ris-

curile şi pentru a valida solu-

ţia optimă. Nimic din toate 

acestea nu s-a întâmplat în 

acest proiect asa-numit pilot”, 

a spus directorul.

Cifrele le fac probleme

Directorul spune că iniţia-

torii programului „Masa Cal-

dă” nu au luat în considera-

re numărul de elevi ai fi ecă-

rei şcoli, motiv pentru care 

nu s-au alocat sufi ciente fon-

duri pentru ca toţi şcolarii să 

benefi cieze de program.

„Habar n-au avut iniţia-

torii şi habar nu au nici 

acum, la a treia ediţie (de-

si au triplat numărul de şco-

li!) cine suntem, ce facem 

si ce probleme avem noi ca 

şcoală în proiect. Nici mă-

car de existenţa sau inexis-

tenţa unei baze de date mi-

nimale referitoare la perso-

nalul de deservire, spre 

exemplu, la structura şi ora-

rul şcolii. Nu au ştiut şi nu 

ştiu nici macar efectivul re-

al de elevi de la colegiu, de-

si ne lăudăm la nivel cen-

tral că avem în România o 

bază naţională unică de da-

te în învăţământul preuni-

versitar (SIIIR). În primul 

an de proiect, spre exemplu, 

s-au primit cei 7 lei/elev/zi 

doar pentru jumătate din 

efectivul colegiului, ceea ce 

ne-a obligat să oferim ma-

sa caldă gratuită doar copi-

ilor de la grădiniţă, primar 

şi gimnaziu, fără ca elevii 

din cele 12 clase de liceu să 

beneficieze şi ei de acest su-

port alimentar, desi ordo-

nanţa prevedea că benefici-

ază toţi!”, a explicat Mircea 

Bertea pentru edupedu.ro.

Ca o concluzie, directo-

rul susţine că programul a 

fost slab pregătit din punct 

de vedere al suportului fi-

nanciar care a venit mereu 

întârziat, apoi nu s-a acor-

dat şi nu s-a gândit supor-

tul uman, suportul logistic 

şi nici nu au fost monitori-

zaţi şi ajutaţi pe parcurs.

Probleme cu programul 
„Masa caldă” în școli
Directorul unei școli din Cluj, revoltat de lipsa de implicare

MIRCEA BERTEA | 
directorul Colegiului 
„Gheorghe Lazăr” 
Cluj-Napoca

 „Habar n-au avut 
inițiatorii și habar nu 
au nici acum, la a treia 
ediție (desi au triplat 
numărul de școli!) cine 
suntem, ce facem si ce 
probleme avem noi 
ca școală în proiect. 
Nici măcar de existența 
sau inexistența unei 
baze de date minimale 
referitoare la 
personalul de 
deservire, spre 
exemplu, la structura
 și orarul școlii. Nu au 
știut și nu știu nici 
macar efectivul real 
de elevi de la colegiu, 
desi ne lăudăm la nivel 
central că avem 
în România o bază 
națională unică 
de date în 
învățământul 
preuniversitar (SIIIR).“
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Bucureşti, Cluj şi Timiş 

sunt judeţele în care 

nivelul salariului mediu 

net va fi  la cele mai 

înalte valori, în 2020.

Activităţilor din sectorul eco-

nomic, nivelul câştigului salari-

al mediu net a fost mai mare 

decât în perioada similară a anu-

lui anterior şi a ajuns la o me-

die de aproape 3.200 de lei net.

Cu toate acestea, trebuie 

reţinut că dintr-un număr de 

5,6 milioane de salariaţi ai Ro-

mâniei, câţi erau înregistraţi 

ofi cial la fi nalul anului 2019, 

aproape 1,4 milioane (circa 

25%) încasează salariul mi-

nim pe ţară (1.364 lei).

Ce arată prognozele 
pentru 2020

Anul 2020 pare să fie unul 

bun pentru români, previzi-

unile Comisiei de Prognoza 

arătând creşteri salariale în 

toate judeţele din ţară. Ma-

jorările remuneraţiilor nu 

sunt nesemnificative, ci chiar 

de câteva sute de lei, infor-

mează wall-street.ro.

Astfel, potrivit prognoze-

lor, cele mai mari medii sa-

lariale vor fi înregistrate anul 

acesta în judeţele Bucureşti, 

unde salariul mediu net va 

urcă la 4.533 de lei, în Cluj 

– 3.887 lei şi în Timişoara 

– 3.742 lei.

Salarii bune ar urmă să fi e 

obţinute şi în Timişoara (3.742 

lei net), Iaşi (3.450 lei net), Ilfov 

(3.424 lei) şi Sibiu (3.342 lei).

Județul Cluj, în topul 
salariilor în 2020

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

La vârsta de 8 ani

și jumătate, Alexandru 

Antal, un băiețel 

din Florești, luptă din 

răsputeri pentru viața sa.

„Cel mai frumos cadou pe 

care ți-l poate da viața este să 

devii părinte. Am primit și noi 

acest minunat cadou. Avem 

un copil plin de viată și me-

reu cu zâmbetul pe buze, Ale-

xandru. Dar tot viața îți dă și 

cea mai urâtă lovitură. Afl i că 

la vârsta de 4 ani este dia-

gnosticat cu cea mai urâtă 

boală din lume: tumoare ce-

rebrală (astrocitom pilocitic 

grad 1)”, mărturisește tatăl lui 

Alexandru, Cristian Antal.

Operat în 2016 de către 

prof. dr. Ioan Florian, viața 

fragedă a lui Alexandru avea 

să ia o turnură dramatică în 

2019. Problema sa a reapărut, 

iar pe lângă tumoarea cere-

brală au apărut și chisturi la 

coloana vertebrală. În urma 

noilor intervenții, opt la nu-

măr, s-a decis să i se pună lui 

Alexandru un tub de drenaj 

la coloana vertebrală, pentru 

că acele chisturi deranjante, 

din păcate, nu se pot opera.

În prezent, Alexandru are 

tub de drenaj atât la cap, cât 

și la coloana vertebrală. Nu 

își poate mișca picioarele. A 

urmat două cure de chimio-

terapie la Institutul Oncolo-

gic „Ion Chiricuța” din Cluj-

Napoca, recuperarea fi ind 

grea după fi ecare cură. Fami-

lia are însă speranța că Ale-

xandru o să fi e bine. Acum, 

băiețelul are 8 ani și jumăta-

te. Mai bine de 8 luni le-a pe-

trecut doar prin spitale.

„Când credeam că totul 

merge spre bine și ne apro-

piem de sfârșitul tratamen-

tului, viața ne lovește din 

nou și de data asta mai ta-

re. În urma RMN-ului am 

afl at că tratamentul de chi-

mioterapie nu a dat rezulta-

te. Având în vedere că la noi 

în țară nu se mai poate face 

nimic, medicii ne recoman-

dă radioterapia cu protoni”, 

dezvăluie Cristian Antal.

Dosarul a fost trimis la 

mai multe clinici din Germa-

nia, Austria și Elveția. 

Așteptând răspunsuri, fami-

lia a fost informată că sunt 

costuri foarte mari, costuri 

pe care ei nu le pot acoperi. 

Astfel, familia lui Alexandru 

face apel la bunătatea oame-

nilor, care pot oferi o mână 

de ajutor pentru a-l salva pe 

micuțul Alexandru.

Donațiile se pot face în 
contul: ANTAL Cristian-Lu-

dovic (UniCredit Bank)

RO52 BACX 0000 0014 8410 

2000 – cont în RON

RO95 BACX 0000 0014 8410 

2002 – cont în EURO

Are întreg viitorul în față și luptă eroic 
pentru fiecare clipă de viață

Luni i-am spus „La mulţi 

ani” marelui actor Florin 

Piersic. Spre deosebire

de aniversarea sa de anul 

trecut, cu această ocazie, 

Primăria Cluj-Napoca nu 

i-a organizat o sărbătoare 

de zeci de mii de euro.

Anul trecut, municipalitatea 

l-a sărbătorit pe unul dintre cei 

mai mari actori pe care i-a ofe-

rit Clujul, motivând că trebuie 

să ne omagiem valorile cât în-

că sunt în viaţă. Pentru aceas-

tă sărbătoare, denumită suges-

tiv „Pe cărările vieţii...”, s-au 

cheltuit 28.000 de euro, adică 

130.000 de lei. Dintre aceştia, 

100.000 de lei au revenit artiş-

tilor, prietenii lui Florin Piersic.

Anul acesta, se pare, repre-

zentanţii locali nu au mai simţit 

nevoia să-l omagieze pe Florin 

Piersic, aşa că nu a fost organi-

zat niciun eveniment fastuos.

Mărturii triste 
de ziua artistului

Totuşi, Primăria Cluj-Napo-

ca a subliniat o idee care este 

cât se poate de adevărată. Flo-

rin Piersic este unul dintre cei 

mai mari artişti pe care i-a avut 

vreodată atât Clujul, cât şi în-

treaga ţară. Anul acesta, acto-

rul a făcut câteva mărturisiri 

despre cum vede viitorul.

Întrebat cum crede că îşi vor 

aminti oamenii de el, peste 20 

de ani, Florin Piersic a făcut o 

mărturisire tulburătoare.

„Peste 20 de ani, nici nu vor 

şti, probabil, că a existat un ac-

tor şi un om pe care îl chema… 

Soţia mea, care este lângă mi-

ne, spune că nu este adevărat. 

Eu spun că peste 20 de ani nu 

o să îşi mai amintească nimeni. 

Îmi pare rău că trebuie să îţi 

spun asta. Nu îmi face plăcere 

să spun asta, dar am colegi, pri-

eteni, parteneri de toate vârste-

le şi constat că din ce în ce mai 

puţîn sunt pomeniţi. Poate ai 

observat şi cei care ascultă a-

ceastă convorbire dintre noi doi 

realizeză că eu, tot timpul, în-

cerc să îi pomenesc pe cei care 

mi-au făcut bucurii, care mi-au 

fost aproape sau parteneri, oa-

meni care au fost alături de mi-

ne şi s-au dus. Mă doare foarte 

tare. Mă doare sufl etul când mă 

gândesc că au rămas atât de pu-

ţini… Eu nu i-am uitat şi ei exis-

tă în sufl etul şi in mintea mea”, 

a declarat Florin Piersic.

Despre Florin Piersic

Marele actor Florin Piersic 

s-a născut la 27 ianuarie 1936, 

la Cluj, din părinţi bucovineni 

(mama – originară din Valea 

Seacă, tatăl – medic veterinar, 

originar din Corlata). Şi-a pe-

trecut copilăria în Corlata, Po-

jorâta şi Cajvana, apoi în Cer-

năuţi şi, ulterior, la Cluj-Napo-

ca, unde a urmat Liceul de bă-

ieţi nr. 3 (în prezent, Colegiul 

Naţional ''Emil Racoviţă'').

A absolvit Institutul de Ar-

tă Teatrală şi Cinematografi -

că din Bucureşti, promoţia 

1957, iar spectacolul de ab-

solvire a fost ''Peer Gynt'' de 

Henrik Ibsen.

Celebritatea şi popularitatea 

actorului au venit nu doar din 

rolurile de pe scenă, ci şi din 

cele de pe marele sau micul 

ecran, el având o bogată acti-

vitate în cinematografi e, unde 

a jucat în peste 55 de fi lme.

Rolurile sale celebre din 

filme rămân cele de haiduci 

— Anghel Şaptecai sau Gri-

gore Pintea—, dar rolul cel 

mai cunoscut şi îndrăgit, cu 

care aproape s-a confundat 

în conştiinţa publicului, es-

te Mărgelatu din seria filme-

lor regizate de Doru Năsta-

se şi Gheorghe Vitanidis, în 

care făcea un cuplu greu de 

egalat cu personajul Buză, 

interpretat de bunul său pri-

eten Szobi Cseh.

Marele artist are o relaţie 

specială cu băieţii lui, Florin 

jr. (din prima căsătorie, cu ac-

triţa Tatiana Iekel) şi Daniel 

(din a doua căsătorie, cu ac-

triţa Anna Szeles). Este buni-

cul Soniei (fi ica lui Florin jr.) 

şi al lui Mark Cristian (fi ul lui 

Daniel). Din 1993, Florin Pier-

sic este căsătorit cu Anna, ori-

ginară din Cluj.

Ştie că unii spun despre el 

că vorbeşte mult, dar nu se 

supără. Recunoaşte că îi pla-

ce să povestească, să spună 

bancuri, să împărtăşească oa-

menilor crâmpeie din viaţa sa 

ori de câte ori are ocazia, con-

vins fi ind că din orice spune 

se poate învăţa ceva.De-a lun-

gul timpului, actorul clujean 

a primit titlul de cetăţean de 

onoare al mai multor oraşe: 

Cluj-Napoca, Bucureşti, Ba-

cău, Caracal, Sighet, Sucea-

va, Baia Mare, Oradea, Galaţi.

Florin Piersic a împlinit 84 de ani
În acest an, Primăria municipiului Cluj-Napoca nu l-a sărbătorit cu fast pe actor

Marele actor Florin Piersic s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj, din părinţi bucovineni

ESTIMARE

3.742
de lei va fi  salariul 
mediu net prognozat 
la Cluj în 2020
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Autorităţile locale 

au fost atenţionate 

de Administraţia Bazinală 

de Apă Someş-Tisa 

să intervină pentru înde-

părtarea depozitelor 

de deşeuri de pe maluri. 

În perioada imediat ur-

mătoare, debitele şi nivelu-

rile cursurilor de apă din ju-

deţul Cluj vor înregistra va-

lori variabile, în contextul 

precipitaţiilor prognozate şi 

al creşterii temperaturilor. 

Fenomenele de iarnă sunt 

prezente pe cursurile de a-

pă, dar încă nu au fost în-

registrate probleme.

Sunt formate însă poduri 

de gheaţă pe cursurile de apă 

din zonele montane (Someşul 

Cald, Beliş, Răcătău). Pe de al-

tă parte, lacul de acumulare 

de la Gilău este exploatat în 

condiţii de siguranţă, se arată 

într-un comunicat de presă re-

mis de ABA Someş-Tisa.

„Atenţionăm autorităţile 

locale să verifi ce modul în 

care sunt întreţinute şanţu-

rile şi rigolele de scurgere a 

apelor pluviale, să intervină 

pentru îndepărtarea depozi-

telor de deşeuri şi a materi-

alului lemnos de pe maluri, 

pentru a evita antrenarea 

acestora în cursurile de apă 

şi obturarea secţiunilor de 

scurgere”, transmit reprezen-

tanţii ABA Someş-Tisa.

În conformitate cu preve-

derile legale în vigoare, auto-

rităţile publice locale sunt di-

rect responsabile de gestiona-

rea regimului deşeurilor, în are-

alul pe care îl administrează.

Specialiştii ABA Someş-Ti-

sa fac un apel populaţiei să 

depoziteze resturile menaje-

re numai în spaţii special 

amenajate, pentru a reduce 

riscul antrenării acestora în 

cursurile de apă. Sunt moni-

torizate permanent cursurile 

de apă din administrare şi co-

laborează cu toate instituţii-

le responsabile, conform fl u-

xului informaţional din ca-

drul Comitetelor Judeţene 

pentru Situaţii de Urgenţă, 

din cele cinci judeţe aronda-

te (Cluj, Bistriţa-Năsăud, Ma-

ramureş, Satu Mare şi Sălaj).

Primăriile sunt somate 
să păstreze curăţenia apelor
Autorizațiile locale sunt responsabile de igienizarea cursurilor de apă, 
transmite Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa.

Autorităţile locale au fost atenţionate să intervină pentru îndepărtarea depozitelor de deşeuri de pe maluri

– prevenirea poluării acci-
dentale a mediului sau a 
surselor și cursurilor de a-
pă, prin depozitarea ne-
controlată a deșeurilor de 
către agenţii economici 
sau de către cetăţeni;

– organizarea de acţiuni 
pentru salubrizarea și igie-
nizarea localităţilor;

– curăţenia și salubrizarea 
digurilor și a malurilor, a 
cursurilor de apă, asana-
rea terenurilor insalubre și 
prevenirea poluării apelor.

Obligațiile primarilor 
și consiliilor locale

În contextul în care acti-

viştii se plâng în permanen-

ţă de mormanele uriaşe de 

gunoaie adunate pe maluri-

le Someşului Mic, Emil Boc 

le ia apărarea clujenilor. 

Vechiul sistem plutitor 

de colectare din zona car-

tierului Grigorescu nu a re-

zistat presiunii şi a fost spart 

de plutitorii mari care ve-

neau din amonte – canape-

le, dulapuri, coteţe de ani-

male de dimensiuni mici, 

frigidere, etc.

„Uitaţi, ce aruncă ei în 

Someş! O parte din gunoa-

ie rămân agăţate pe maluri, 

o parte se împotmolesc, şi 

te miri de ce arată Someşul 

poluat. Nu clujenii sunt de 

vină că arată uneori Clujul 

şi malurile Someşului aşa! 

Au venit frigidere, buşteni, 

care au spart barajul. Acum 

este unul mult mai consis-

tent, mai trainic, un «pod 

mult mai luminos şi fru-

mos»”, a precizat edilul.

„Fac un apel la toate au-

torităţile statului. Să verifi-

ce, să controleze, să amen-

deze! Noi suntem la casare, 

băgăm din banii noştri, fa-

cem baraje, în fiecare zi o 

echipă trebuie să munceas-

că din banii clujenilor să cu-

reţe mizeria acestora. Nu es-

te normal. Nu pot să mă duc 

şi la Mărişel să amendez lu-

mea, dar sunt autorităţi ale 

statului care să meargă, să-şi 

facă datoria!”, a mai îndem-

nat Emil Boc.

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

MIERCURI, 29 IANUARIE 2020
Localitatea: Floreşti
Zona afectată:
1. Str. Fagului, str. Stejarului, Cartier ANL, str. Salcâmului, str. Teilor, str. Privighetorii, 

str. Alexandru cel Mare;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-12:00

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

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

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Israelul i-a autorizat 

duminică pe cetăţenii 

săi să efectueze vizite 

în Arabia Saudită, 

dar numai pentru 

călătorii religioase ori 

de afaceri, decizie 

ce poate fi un semn 

al apropierii dintre 

cele două puteri regio-

nale care au ca adversar 

comun Iranul, 

consemnează AFP.

Israelienii, atât evrei cât 

şi arabi, puteau până în pre-

zent să efectueze astfel de 

călătorii în Arabia Saudită 

doar dacă tranzitau o ţară 

terţă, precum Egiptul sau 

Iordania.

Israelul nu are relaţii di-

plomatice cu Arabia Saudi-

tă, dar în ultima vreme au 

existat contacte între cele 

două ţări. 

Guvernul israelian a 

inițiat o apropiere şi faţă de 

alte state din Golf, precum 

Emiratele Arabe Unite, un-

de oficiali israelieni au efec-

tuat vizite oficiale sau pen-

tru competiţii sportive.

Acestea sunt „mici eta-

pe de normalizare, nu o nor-

malizare completă” a rela-

ţiilor, apreciază Yoel Guz-

ansky, fost director al sec-

ţiei „state din Golf” în Con-

siliul naţional de securita-

te israelian.

Statele arabe au făcut 

dintotdeauna din soluţio-

narea problemei palestini-

ene o condiţie pentru nor-

malizarea relaţiilor cu sta-

tul evreu. În schimb, pre-

mierul israelian Benjamin 

Netanyahu şi membri ai ad-

ministraţiei americane ali-

aţi ai Israelului susţin o 

abordare diferită, conform 

căreia mai întâi o normali-

zare a relaţiilor acestei ţă-

ri cu lumea arabă ar putea 

contribui la un acord de pa-

ce cu palestinienii.

Potrivit dispoziţiei sem-

nate de ministrul israelian 

de interne Arié Dery, cetă-

ţenii israelieni care doresc 

să călătorească în regatul 

saudit pentru vizite „religi-

oase în timpul (pelerinaje-

lor) Hajj şi Omra” sau „pen-

tru a participa la reuniuni 

de afaceri ori de căutare de 

investiţii” vor putea efectua 

astfel de călătorii pentru pe-

rioade de cel mult 90 de zi-

le, dar vor trebui ca în pre-

alabil să-şi „organizeze in-

trarea” în Arabia Saudită şi 

să deţină o invitaţie din par-

tea unei instituţii guverna-

mentale a acestei ţări.

Cetăţenii israelieni primesc dreptul 
de a călători în Arabia Saudită

Negociatorul şef al UE 

Michel Barnier a averti-

zat luni în privinţa unei 

rupturi brutale a schim-

burilor comerciale între 

Regatul Unit şi Uniunea 

Europeană dacă acestea 

nu reuşesc să se înţelea-

gă în acest an referitor 

la viitoarea lor relaţie 

de după Brexit.

„Prima fază este acum ter-

minată şi trebuie să recon-

struim totul”, a declarat Bar-

nier cu patru zile înainte de 

ziua ofi cială a divorţului de 

UE, în cadrul unei conferin-

ţe de presă de la Dublin, un-

de a discutat cu prim-minis-

trul irlandez Leo Varadkar.

„La sfârşitul anului (...) 

dacă nu avem acord, nu va 

mai exista rutina obişnuită 

şi statu quo-ul”, a adăugat 

el. „Trebuie să înfruntăm 

riscul de a fi pe marginea 

prăpastiei, în special în ce-

ea ce priveşte comerţul”.

În lipsa unui acord comer-

cial, relaţiile economice între 

Bruxelles şi Londra vor fi  re-

glementate de regulile Orga-

nizaţiei Mondiale a Comerţu-

lui (OMC), mult mai puţin avan-

tajoase, întrucât fi xează drep-

turi vamale pentru mărfuri.

Michel Barnier a mai sub-

liniat că cele două părţi dis-

pun de „foarte puţin timp” 

pentru a reuşi să ajungă la 

un acord în timpul perioadei 

de tranziţie, care durează pâ-

nă la sfârşitul lui 2020, aşa 

cum o doreşte prim-ministrul 

britanic Boris Johnson.

Pe lângă relaţia lor co-

mercială, cele două părţi ar 

trebui să se înţeleagă asu-

pra securităţii, energiei, pes-

cuitului sau transporturilor.

Michel Barnier a precizat 

că va prezenta luni un proiect 

de mandat de negociere sta-

telor membre, după acordul 

de divorţ care reglementează 

modalităţile de separare.

Mandatul european ar ur-

ma să fie aprobat la nivel 

ministerial până la 25 fe-

bruarie, potrivit unor res-

ponsabili europeni, permi-

ţând ca discuţiile să dema-

reze în jur de 1 martie.

Într-un discurs prevăzut 

să aibă loc la începutul lui 

februarie, Boris Johnson ur-

mează să-şi prezinte ambi-

ţiile de a ajunge la un acord 

de liber-schimb de acelaşi 

tip ca cel semnat recent de 

UE şi Canada, fără aliniere 

la regulile europene.

Însă Michel Barnier a re-

amintit că „nivelul de ac-

ces” la piaţa unică europea-

nă de care vor beneficia bu-

nurile britanice va fi „pro-

porţional” gradului de ali-

niere a Regatului Unit la re-

gulile europene, „în special 

la regulile în materie de aju-

toare de stat”.

Prim-ministrul irlandez 

Leo Varadkar a apreciat, la 

rândul său, că Uniunea Eu-

ropeană va aborda negocie-

rile de pe o „poziţie foarte 

puternică”. „Suntem 27 de 

ţări, avem o populaţie de 450 

de milioane de persoane şi 

piaţa unică este prima eco-

nomie mondială”, a spus el.

Liderul, care îşi joacă men-

ţinerea în fruntea guvernu-

lui irlandez la alegerile an-

ticipate din 8 februarie, a 

apreciat că calendarul este 

„foarte difi cil”, estimând „po-

sibil (...) să construim un 

parteneriat foarte strâns”.

Boris Johnson a inclus în 

legea de aplicare a acordului 

de divorţ negociat cu UE, pro-

mulgată joi de Regatul Unit, 

interdicţia guvernului de a 

solicita o prelungire a peri-

oadei de tranziţie după 2020.

Într-un interviu pentru 

BBC, Leo Varadkar a averti-

zat împotriva oricărei ten-

tative a Londrei a încheia 

acorduri parţiale. El s-a an-

gajat să muncească „zi şi 

noapte” pentru a încerca să 

ajungă la un compromis glo-

bal înainte de sfârşitul anu-

lui. „Nu vom pierde timpul”, 

a dat el asigurări.

Brexit ar putea fi „dureros”
pentru Regatul Unit

Boris Johnson, premierul Marii Britanii, va ține un discurs la începutul lunii viitoare

Teheranul a apreciat luni 

că recenta activare 

de către Berlin, Londra 

şi Paris a Mecanismului 

de Reglementare a 

Diferendelor (MRD) pre-

văzut în acordul nuclear 

încheiat de marile puteri 

cu Iranul în 2015 este o 

dovadă de „rasism” euro-

pean la adresa sa, potrivit 

France Presse.

Într-un discurs rostit la 

Teheran, ministrul de exter-

ne iranian Mohammad Javad 

Zarif a criticat „iluzia potri-

vit căreia doar cei «cu ochi 

albaştri» pot să profi te de 

dreptul internaţional”.

„În faţa încălcărilor repeta-

te de către SUA şi Europa, Ira-

nul nu are dreptul să utilize-

ze articolul 36 (din acordul din 

2015), în pofi da numeroaselor 

notifi cări adresate în scris res-

ponsabililor europeni”, a afi r-

mat Zarif, fără să precizeze în 

ce fel sau cum i-a fost refuzat 

Iranului un astfel de drept.

„Nu vom accepta un ast-

fel de rasism”, a adăugat el.

Cele trei state europene 

(Franţa, Germania, Marea Bri-

tanie), cosemnatare ale acor-

dului din 2015, au anunţat la 

14 ianuarie declanşarea MRD 

prevăzut în articolul 36 din 

textul încheiat la Viena.

Acordul este în pericol să 

înceteze de când preşedin-

tele american Donald Trump 

a retras unilateral SUA în 

mai 2018 din acest pact, du-

pă care a reinstituit sancţi-

uni economice severe împo-

triva Iranului.

Berlinul, Parisul şi Lon-

dra susţin că rămân angaja-

te în acest acord, dar Tehe-

ranul le acuză de inacţiune 

şi de încălcarea angajamen-

telor pentru că nu ajută Re-

publica islamică să ocoleas-

că sancţiunile americane.

Ca ripostă la aceste sanc-

ţiuni, Iranul a renunţat trep-

tat din mai 2019 la mai mul-

te angajamente-cheie pe ca-

re le asumase conform acor-

dului de la Viena.

Europenii susţin că au de-

clanşat MRD în încercarea 

de a constrânge Teheranul 

să revină la aplicarea în to-

talitate a textului acordului.

Acest document oferă Te-

heranului ridicarea parţială 

a sancţiunilor internaţiona-

le care îi sufocau economia, 

în schimbul garanţiilor că 

programul său nuclear nu 

are nicio destinaţie milita-

ră, ceea ce Iranul a negat 

întotdeauna.

MRD ar putea duce în ce-

le din urmă la restabilirea 

de către Consiliul de Secu-

ritate al ONU a tuturor sanc-

ţiunilor care au fost ridica-

te prin acordul de la Viena.

Iranul îi acuză 
pe europeni de rasism
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

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

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 

lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren lângă Lacul Beliș-
Fântânele, în supr. de 7500 mp, 
C.F., fostul cătun Pleș, vis-a-vis de 
Bâlcești, drum de acces pe la 
Giucuța, 15-20 m până la lac, 
preț 4 euro/mp. Informații și de-
talii la tel. 0744-653097. (1.7)

¤ Vând pământ, grădină de 3500 
mp, cu C.F., întabulat, îmrejmuit, 
împrejmuit și plantat cu pomi, la 
70 km de oraș, lângă șoseaua 
Cluj-Oradea, Gara Brăișoru, preţul 
pieţii. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (5.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. 
Giuseppe Verdi, cartier Iris, preţ 
8 euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (7.7)

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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0749-974302.

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

APARTAMENTE

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

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

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

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!

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

UZ CAZNIC

¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gîtiti și încălzit, preţ 
150 RON. Pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (7.7)

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

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

MOBILIER

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

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

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 
86 cm, culoare combinaţie 
wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc., 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de 
jos (cu etajere interioare), cu 
chei, dim. H â 205 cm, L â 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare 
wenge cu 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 asi-
gurăm transportul. Tel. 
0741-278287.

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

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preţ 8 
RON/kg și miez de nucă la 
preţul de 25 RON/kg, produc-
ţie 2019, a fost recoltată din 
zonă nepoluată, produs bio. 
Informaţii la tel. 
0744-955625. (7.11)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând cizme lungi nr. 39 pentru 
dame. Telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

¤ 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. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0735-176040.

PIERDERI

¤ Pierdut certificat constatator 

pentru J12/2136/1993, CUI 

4063710. Îl declar nul.
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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

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

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

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

 

a 

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

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

everything sweeteverything sweet

SecondTex angajează
vânzătoare

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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU 

În conformitate cu OUG 195 / 2005 privind protecția 
mediului cu modifi cările și completările ulterioare si  Ord 
1798 / 2007 Ielcean Gavril PFA anunță începerea demersurilor 
în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 
distilerie de rachiuri naturale din fructe fermentate și 
moară cu ciocane din localitatea Giula, numarul 193.

Eventuale sugestii și reclamații se vor depune la asediul 
APM Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr 99 în zilele de luni 
:12.30 – 17.00; marți, joi: 12.30 – 16.30, miercuri, vineri: 
8.30 – 13.00.

ANUNȚ INIȚIERE STUDIU PUZ 

Luca Florin anunţă iniţierea studiului Planului Urbanistic 
Zonal pentru obiectivul: str Simeria FN, Cluj-Napoca, jud Cluj.

Consultarea propunerii se poate face în cadrul Primariei 
Cluj-Napoca, Compartimentul Strategii Urbane,cam. 62, 
telefon 0264 59 60 30.

CONVOCATOR

ANUNŢ CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ 
A MEMBRILOR COOPERATORI

SOMEŞ ARIEŞ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

Subsemnatul TANDEA CRISTIAN-DAN, domiciliat 
Cluj-Napoca, Cal. Dorobanţilor, Nr.112, Bl. G2, Ap.66, Jud. 
Cluj, în calitate de președinte al SOMEȘ ARIEȘ COOPERATIVĂ 
AGRICOLĂ,

Având în vedere prevederile statuare şi ale Legii nr. 
566/2004, solicitările Băncii Transilvania, precum şi 
necesitatea prelungirii şi suplimentarii liniei de credit în şold, 
de valoarea 800.000 lei, până la valoarea de 1.000.000 lei 
de la Banca Transilvania, în condiţiile de creditare ale Băncii, 
pentru desfăşurarea activităţii curente, pentru o perioadă 
de 12 luni,

Formulez prezentul

CONVOCATOR

Al tuturor membrilor cooperatori ai Someș Arieș 
Cooperativă Agricolă pentru ședinţă ce va avea loc în dată 
de 12.02.2020, ora 14:00, la sediul Cooperativei, având 
următoarele puncte pe ordinea de zi:

(1) suplimentarea liniei de credit în şold, de valoarea 
800.000 lei, până la valoarea de 1.000.000 lei de la Banca 
Transilvania, în condiţiile de creditare ale Băncii, pentru 
desfăşurarea activităţii curente, pentru o perioadă de 12 luni;

(2) garantarea prelungirii şi suplimentarii liniei de credit 
conform condiţiilor Băncii Transilvania;

(3) mandatarea pentru semnarea tuturor actelor necesare 
în scopul îndeplinirii celor anterior menţionate a preşedintelui 
Cooperativei;

(4) ratificarea Hotărârii Adunării Generale nr. 
173/10.12.2019.

Anexe:
- draftul hotărârii A.G.A.;
- lista membrii cooperatori
- Hotărârea Adunării Generale nr. 173/10.12.2019.

Prezentul Anunţ împreună cu anexele au fost afi șate astăzi, 
27.01.2020, la sediul Cooperativei, convocarea membrilor 
cooperatori urmând să se realizeze de către directorul 
Cooperaţiei, d-nul Ioan-Emil Oprită. Totodată, Anunţul urmează 
să fi e publicat în contidianul Monitorul de Cluj.

Cristian – Dan TANDEA

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Denumire institutie: D.J.S.T. Cluj

Conditii de participare: orice persoana fi zica sau juridica, 
romana ori straina, are dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de inchiriere

Cuantumul si forma garantiei de participare: 3 (trei) 
chirii minime lunare care se vor depune in numerar la 
casieria DJST Cluj

Descrierea bunului:

-spatiu in suprafata de 19 mp. compus dintr-o incapere, 
cu destinatia de depozit materiale sportive

Spatiul este situat in incinta Salii Sporturilor “H. Demian”, 
Cluj-Napoca, str. Splaiul Independentei nr. 6.

Data, adresa si ora limita a depunerii ofertelor: 
14.02.2020, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, 
B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.02.2020, ora 
10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, 
jud. Cluj

Modul de obtinere a documentatiei: incepand cu data 
de 30.02.2020 pe baza de solicitare scrisa de la sediul 
D.J.S.T. Cluj, c/val documentatiei fi ind de 50 lei, achitata 
in numerar la casieria D.J.S.T. Cluj.
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Victorie în deplasare 
pentru voleibaliste
Echipa de volei feminin „U” NTT 
Data Cluj a câștigat meciul cu 
CSU Belor Galaţi, din deplasare, 
scor 3-2 (25-21, 18-25, 25-22, 
21-25, 15-11). Partida a avut loc 
la fi nalul săptămânii trecute și a 
contat pentru pentru etapa a 
XV-a din Divizia A1.
Este a patra victorie stagională 
obţinută de echipa universitară, 
care se clasează pe locul 8, cu 11 
puncte. CSU Belor Galaţi rămâne 
pe locul 6 cu 20 de puncte.
„Meciul l-am tratat cu multă seri-
ozitate și am reușit să obţinem 
victoria mult așteptată și dorită. 
Eu cred că fi ecare are șanse egale 
pe teren și asta am demonstrat la 
Galaţi… că se poate! Felicit toată 
echipa și staff-ul pentru acest re-
zultat! Trebuie sa rămânem con-
centrate în continuare și să tratăm 
fi ecare meci care urmează la fel: 
cu seriozitate și ambiţie”, a decla-
rat tehniciana universitarelor, 
Luminiţa Trombiţaș.
În următoarea etapă, „alb-ne-
grele” primesc sâmbătă, 1 fe-
bruarie, vizita formaţiei CSM 
Volei Alba Blaj.

Clasări pe podium 
pentru atleţii 
de la „U”
Atleţii Cristian Tăut și Cristin 
Eșanu, legitimaţi la Universitatea 
Cluj, au participat la sfârșitul săp-
tămânii trecute la două concursuri 
internaţionale de pregătire. 
Sportivii au fost însoţiţi de antre-
norul Vasile Boboș.
Primul concurs a avut loc sâmbă-
tă, 25 ianuarie, la Linz, Austria. 
Cei doi atleţi au alergat la proba 
de 400 m, ambii clasându-se pe 
podium. Cristin Eșanu a terminat 
proba pe locul 2 cu timpul de 
49,98, iar Cistian Tăut pe locul 3 
cu 50,53.
Duminică, 26 ianuarie, atletul u-
niversitar Cristian Tăut a concurat 
la proba de 800 m la „Elan 
Meeting Bratislava”, în Slovacia, 
unde s-a clasat pe prima treaptă 
a podiumului.

Clujenii au pierdut 
derby-ul cu Dej

Sala Sporturilor „Horia Demian” 
a găzduit sâmbătă, 25 ianuarie, 
meciul de volei masculin dintre 
Universitatea Cluj și CS Unirea 
Dej. Partida a contat pentru eta-
pa a XII-a din Divizia A1 și s-a în-
cheiat cu victoria oaspeţilor, scor 
3 la 2 (25-17, 20-25, 24-26, 
25-19, 16-14).
Dejenii au început bine meciul 
câștigând primul set cu 25-17, dar 
„alb-negrii” au revenit în forţă și 
au reușit să-și adjudece următoa-
rele două seturi (25-20, 26-24). 
Setul patru a fost luat de oas-
peţi, iar în decisiv Universitatea 
a condus aproape în permanen-
ţă pe tabelă, însă fi nalul a fost 
gestionat mai bine de dejeni ca-
re s-au impus cu 16 la 14.
Pentru elevii lui Romeo Lotei ur-
mează un nou meci pe teren pro-
priu, al cincilea consecutiv, dumi-
nică, 2 februarie, la ora 12:00, cu 
ACS Volei Municipal Zalău.

Pe scurt

Deși Universitatea Cluj 

a pierdut cu 29-27 meciul 

cu Gloria Buzău din Liga 

Florilor, fetele pregătite 

de Alin Bondar 

au arătat o atitudine 

excelentă în faţa unei 

echipe bune 

din campionatul intern.

„Studentele” au controlat 

prima repriză, în special da-

torită unui joc excelent făcut 

de Florina Chintoan şi Rebe-

ca Necula, iar scorul la pau-

ză era unul egal, 13-13.

De altfel, Necula şi Chintoan 

au marcat împreună 14 dintre 

cele 27 de goluri reuşite de U-

niversitatea Cluj în acest joc.

Necula 8/10 (4), Chintoan 

6/6, Dindiligan 4/7, Moraru 

3/5, Araujo 3/6 (1), Boian 

2/4, Tagean 1/1.

Alin Bondar, antrenorul 

clujencelor, a avut doar cu-

vinte de laudă la adresa hand-

balistelor după partida cu 

Gloria Buzău.

„Echipa din Buzău are un 

foarte mare plus de experi-

enţă. Noi suntem o echipă 

foarte tânără, dar eu sunt 

mulţumit de fete. Chiar da-

că au mai si greşit, au în-

cercat, au sperat, s-au bă-

tut până la final şi, până la 

urmă, asta trebuie să con-

teze în viitorul carierei lor. 

Se simte lipsa celor două ju-

cătoare accidentate. În plus, 

am avut şi fete care nu au 

fost refăcute complet, cum 

ar fi Patricia Moraru sau La-

rissa Araujo, dar asta este. 

Atât putem deocamdată şi 

trebuie să sperăm la mai 

mult”, a punctat Alin Bon-

dar, antrenorul CS „U” Cluj.

Universitatea Cluj are un 

singur succes în actualul se-

zon din Liga Florilor şi es-

te în continuare pe ultimul 

loc după 14 etape. Gloria 

Buzău este în schimb pe lo-

cul trei cu 9 victorii , un e-

gal şi 3 înfrângeri.

Handbalistele, meci 
excelent în Liga Florilor

Simona Halep, numărul 

trei mondial, s-a califi cat 

în sferturile de fi nală 

ale turneului Australian 

Open, primul Mare Şlem 

al anului, după 6-4, 

6-4 cu belgianca 

Elise Mertens, cap 

de serie numărul 16.

Halep (28 ani), a patra fa-

vorită, s-a impus după o oră 

şi 37 de minute în faţa numă-

rul 17 mondial (24 ani), la ca-

pătul unui meci foarte dispu-

tat şi de mare calitate.

Mertens a luat primul 

game, după care Halep a câşti-

gat trei la rând, reuşind break-ul 

la a patra sa încercare (1-3). 

Apoi a fost rândul belgiencei să 

joace mai bine şi să câştige trei 

ghemuri consecutive (4-3). Ro-

mânca a egalat şi a reuşit un 

nou break, după care a înche-

iat setul cu 6-4, cu o nouă serie 

de trei jocuri consecutive.

Halep a dominat începutul 

actului secund şi a condus cu 

3-0, dar Mertens nu a renunţat 

la luptă, a fost agresivă şi a ata-

cat fără ezitare, revenind la 3-2. 

Halep a făcut 4-2, dar belgian-

ca a concretizat o nouă ofensi-

vă şi a restabilit egalitatea, 4-4. 

Halep a făcut un break esenţi-

al la acest scor, fructifi când a 

cincea sa şansă, iar apoi a în-

cheiat cu un ghem alb, 6-4.

Halep a avut doi aşi, iar Mer-

tens niciunul, românca a comis 

o dublă greşeală, iar belgianca 

3. Simona a fost mai bună la pri-

mul serviciu, iar Mertens la al 

doilea, dar constănţeanca a avut 

un procentaj scăzut la mingile 

de break fructifi cate, doar 5/14. 

Mertens a avut mai multe mingi 

direct câştigătoare, 36-21, dar a 

şi greşit foarte mult, raportul ero-

rilor neforţate fi ind de 38-8.

Simona Halep, campioană 

la Roland Garros în 2018 şi la 

Wimbledon în 2019, şi-a asigu-

rat un cec de 525.000 de dolari 

australieni şi 430 de puncte 

WTA, iar în „sferturi” o va în-

frunta pe estoniana Anett Kon-

taveit, cap de serie numărul 28.

Simona Halep, în formă de zile mari 
la Australian Open

„Sepciile roșii” se vor 

caza la Hotelul Sungarden 

din staţiunea Ayia Napa, 

urmând ca în cele 12 zile 

de pregătire să dispute 

şi patru meciuri-test, 

în zilele de 29 ianuarie, 2, 

4 respectiv 6 februarie, 

împotriva unor formaţii 

din Cipru, Armenia 

şi Letonia.

Adrian Falub va avea un 

lot de 23 de jucători la dispo-

ziţie în cantonament:

Portari: Cosmin Dur-Bo-

zoancă, Andrei Gorcea

Jucători de câmp: Migu-

el Inacio, Rareş Takacs, An-

drei Mureşan, Artur Crăciun, 

Tudor Telcean, Răzvan Paş-

calău, Carol Taub, Robert Ne-

ciu, George Florescu, Bog-

dan Barbu, Victor Dican, Dra-

goş Penescu, Alin Văsălie, 

Cătălin Ştefănescu, Sebasti-

an Mailat, Nicolae Pîrvules-

cu, Alex Pop, Vlad Mihalcea, 

Marius Coman, Cristian Ga-

vra, Dorin Goga.

„Plecăm în Cipru ca să ne 

pregătim, deoarece ne aşteap-

tă un retur foarte difi cil. Avem 

şansa să jucăm acolo pe niş-

te terenuri de iarbă naturală, 

iar acest aspect contează foar-

te mult. E devreme să vorbim 

despre acomodarea achiziţii-

lor pentru că au venit la Uni-

versitatea de puţin timp. Sper 

să fi e jucătorii pe care i-am 

căutat şi care pot cu adevărat 

să ne ajute în a doua parte a 

sezonului. Sunt valoroşi, dar 

o spun din experienţă că nu 

e atât de uşor să evoluezi la 

„U” Cluj, e un club greu. Sper 

să înţeleagă şi ei că au venit 

la un club cu pretenţii, cu su-

porteri, într-un moment greu 

din punct de vedere sportiv”, 

a declarat Falub.

Antrenorul celor de la Uni-

versitatea Cluj îşi mai doreşte în 

echipă şi alţi jucători până la în-

ceperea campionatului. De 

altfel, situaţia fi nanciară bună a 

clubului permite aducerea unor 

jucători cu pretenţii ridicate.

„E un paradox, deoarece 

stăm foarte bine din punct de 

vedere fi nanciar, cred că nu a 

existat niciodată o asemenea 

linişte, însă trebuie să reglăm 

lucrurile în plan sportiv. Cu 

toţii au venit aici pentru a du-

ce echipa în Liga 1. Vrem să 

ne mai întărim, rămâne de vă-

zut dacă vom şi reuşi acest 

lucru. Va fi  destul de difi cil, 

deoarece s-a creat impresia 

potrivit căreia oferim salarii 

foarte mari, ceea ce nu e con-

form cu realitatea. Noi ar tre-

bui să plătim nişte salarii în 

media campionatului, confor-

me cu locul actual din clasa-

ment. Încercăm să transferăm 

jucători români sau străini ca-

re au evoluat în România, de-

oarece ei cunosc nivelul ligii 

secunde. În plus, s-a dovedit 

că străinii care au ajuns aici 

s-au adaptat greu. Vom dis-

puta patru jocuri amicale în 

Cipru şi sperăm să nu avem 

accidentări, un detaliu extrem 

de important pentru noi. Avem 

un lot restrâns, motiv pentru 

care m-aş bucura ca toţi jucă-

torii să se întoarcă sănătoşi 

acasă”, a explicat Falub.

Universitatea Cluj a reuşit 

transferuri importante în a-

ceastă iarnă prin aducerea 

unor jucători precum Bogdan 

Barbu, Andrei Mureşan, Ro-

bert Neciu sau Sebastian Mai-

lat. Ultimul a şi vorbit înain-

te de plecarea în cantonament.

„Ne dorim să ne pregătim 

efi cient în Cipru, să avem o 

perioadă cât mai bună şi să 

câştigăm meciurile amicale pe 

care le vom disputa acolo. Mă 

bucur foarte mult că am ajuns 

la Universitatea Cluj, că am 

reuşit deja să marchez şi îmi 

doresc să am evoluţii cât mai 

bune aici. Sper ca fanii să mă 

primească bine, dar impor-

tant este ca eu să mă prezint 

exemplar în fi ecare partidă”, 

a spus mijlocaşul adus de la 

CFR Cluj.

Universitatea Cluj a plecat în Cipru! 
„Studenții” vor juca patru amicale.
„U” Cluj a plecat în Cipru pentru un stagiu de pregătire care se va desfășura până pe 7 februarie

„U” Cluj a plecat în cantonamentul din Cipru cu un lot format din 23 de jucători în care se regăsesc și doi portari
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