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ADMINISTRAŢIE

Radare fixe şi camere 
video pe străzi
Primăria va amplasa radare fi xe şi va extinde 
sistemul de monitorizare video, după ce a 
crescut numărul accidentelor rutiere. Pagina 4

ECONOMIE

Proprietarul Iulius Mall, 
cu ochii pe Carbochim
Iulian Dascălu plăteşte 23,5 milioane de 
lei pentru a achiziţiona Carbochim 
Cluj-Napoca.  Pagina 9

SĂNĂTATE

Bombă biologică 
în spitale?
Mii de litri de sânge contaminat sunt aruncaţi 
zilnic în sistemul de canalizare, avertizează 
deputatul Emanuel Ungureanu.  Pagina 3

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

Primarul din Berlin susţine introducerea unor abonamente anuale pentru transportul 
public în valoare de 365 de euro. Astfel, preţul transportului în comun ar urma să fie 
de un singur euro pe zi. Ce impact ar avea un sistem similar la Cluj-Napoca? Pagina 5

POLITICĂ

Decizie finală în Parlament. Au fost 
eliminate toate pensiile speciale.

SĂNĂTATE

Descoperire istorică. O moleculă 
ar putea vindeca boala Parkinson!

Sesiune specială pentru eli-
minarea pensiilor speciale. De-
putaţii au adoptat ieri proiectul 
care îi lasă fără indemnizaţii de 
lux pe foştii parlamentari, ma-
gistraţi şi pe funcţionarii publici 
cu statut special.

Aceasta, în condiţiile în ca-
re grefi erii au protestat astăzi 
şi au discutat cu premierul. De 
asemenea, mai mulţi magis-
traţi au organizat proteste în 
ultimele zile.

Au fost 247 de voturi „pen-
tru” şi 21 de abţineri.

Deputaţii au respins amen-
damentele introduse în Comi-
sia pentru muncă, la propune-
rea deputatului PSD Adrian So-
lomon, cele referitoare la ab-
rogarea rentelor viagere ale ar-

tiştilor şi sportivilor. Au fost 
eliminate amendamentele ca-
re abrogau indemnizaţia pen-
tru activitatea de liber profe-
sionist a artiştilor interpreţi 
sau executanţi din România, 
indemnizaţia pentru pensiona-
rii sistemului public de pensii, 
membri ai uniunilor de crea-
tori legal constituite şi recu-
noscute ca persoane juridice 
de utilitate publică şi indem-
nizaţia de merit.

Majoritatea partidelor au sus-
ţinut eliminarea pensiilor speci-
ale. Proiectul dezbătut ieri este 
cel elaborat de PNL, care elimi-
nă toate pensiile speciale cu ex-
cepţia celor ale militarilor, poli-
ţiştilor, angajaţiilor din peniten-
ciare şi din serviciile speciale.

O moleculă descoperită recent 
ar putea încetini sau stopa pro-
gresia maladiei Parkinson, potri-
vit unui studiu realizat de cerce-
tători din SUA.

Maladia neurodegenerati-
vă, care afectează peste 10 
milioane de persoane la ni-
vel mondial, potrivit 
Parkinson's Foundation, este 
incurabilă. Parkinson este o 
tulburare a sistemului motor, 
iar cele patru simptome prin-
cipale ale bolii, care apar lent 
în timp, sunt tremurul, rigi-
ditatea, instabilitatea postu-
rală, precum şi tulburările de 
echilibru şi coordonare.

În cazul acestei maladii, 
proteina alfa-sinucleină se acu-
mulează anormal în celulele 

creierului, provocând deterio-
rarea şi moartea acestora. În-
să, cercetătorilor le-a fost foar-
te difi cil să ţintească această 
proteină, pentru că nu are o 
structură fi xă şi îşi modifi că 
forma. Nivelurile mari de al-
fa-sinucleină care se acumu-
lează în creier accelerează pro-
cesul de deteriorare a celule-
lor, iar cercetătorii încearcă să 
găsească modalităţi de a înce-
tini producerea acestei protei-
ne, ca formă de tratament.

În prezent, sunt testate mai 
multe tratamente contra maladi-
ei Parkinson, pe bază de anti-
corpi, care, însă, pot fi  utile în 
stadii târzii ale bolii, după ce de-
ja s-au format acumulări de al-
fa-sinucleină.
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• Economist
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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Alertă falsă cu coronavirus pe Aeroportul Cluj! 

1 €/zi pentru transportul public?
Abonamente la Cluj-Napoca, pe modelul Viena și Berlin?

Britanicii, fascinaţi de Cluj-Napoca

De la festivaluri de muzică și film, cafenele până la muzee și spații publice, Clujul e prezentat 
în prestigioasa publicației The Guardian ca un oraş studenţesc animat de„o atmosferă 
artistică”. Vezi care sunt locurile de neratat din capitala Transilvaniei în pagina 7.
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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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0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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CLUJ-NAPOCA

Şofer vitezoman, 
depistat de poliţişti

Poliţiștii au depistat, luni, 27 ianuarie, în ju-
rul orei 22.50, un tânăr în vârstă de 20 de 
ani, din municipiul Turda, în timp ce condu-
cea un autoturism pe strada Stefan cel 
Mare, din localitate, fi ind înregistrat cu apa-
ratul radar având viteza de 122 km/h, pe 
un sector de drum cu limita legală de 50 
km/h. În anul 2016, tânărul în cauză a fost 
victima unui grav accident de circulaţie pro-
dus pe raza judeţului Cluj, pe fondul vitezei 
excesive, acesta fi ind atunci pasager în au-
tovehiculul implicat în eveniment. 
Conducătorul autovehiculului a fost sancţio-
nat contravenţional de poliţiști, acestuia fi -
indu-i suspendat dreptul de a conduce pe o 
perioadă de 90 de zile.

Razie în trafic printre şoferi
La data de 27 ianuarie, în intervalul orar 
19:00 – 21:00, poliţiștii clujeni au desfășu-
rat activităţi cu scopul menţinerii unui cli-
mat de ordine si siguranţă publică, a preve-
nirii și combaterii faptelor de natură contra-
venţională și infracţională. „Acţiunea a fost 
derulată în zona cartierului Mărăști, pe 
strada Aurel Vlaicu și a celor din proximita-
te, rezultând legitimarea a 39 de persoane 
și controlarea a 25 de vehicule. Abaterile 
constatate au impus aplicarea a 16 de sanc-
ţiuni contravenţionale, iar doi conducători 
auto au fost depistaţi și sancţionaţi de către 
poliţiști pentru nerespectarea obligaţiei de 
a opri autovehiculul la culoarea roșie a se-
maforului, celor doi fi indu-le reţinut permi-
sul de conducere pentru 30 de zile. 
Sancţiuni contravenţionale au fost aplicate 
și pentru încălcări ale unor norme de con-
vieţuire socială, a ordinii și liniștii publice”, 
transmite IPJ Cluj.

Cine a transformat Parcul 
Est în depozit de gunoi?
Poliţia Locală îi caută pe cei responsabili de 
depozitările ilegale din Parcul Est. Activiștii 
de mediu au descoperit noi depozitări ile-
gale de deșeuri provenite din construcţii în 
Parcul Est (zona străzii Bulandra, pârâul 
Becaș) și cer autorităţilor să facă curăţenie 

în zonă. „Cu toate măsurile pe care noi le 
luăm se pare că încă avem cetăţeni în mu-
nicipiu care nu au înţeles că aceste deșeuri 
trebuie să fi e duse la rampele de gestiona-
re a deșeurilor și le aruncă în diferite locuri 
și pe spaţiile verzi din oraș. Anul trecut, au 
fost aplicate 944 de sancţiuni în valoare de 
968.000 de lei în 689 de cazuri pentru de-
pozitări necontrolare de deșeuri de mari di-
mensiuni care au însumat aproape 1000 de 
tone. Vă daţi seama ce cantitate uriașă și 
cei care aruncă aceste deșeuri se axează pe 
zonele periferice, pe zonele verzi. Sigur că și 
în cazul Parcului Est noi facem cercetări la a-
ceastă oră și sperăm ca în cel mai scurt 
timp să putem să-i identifi căm pe cei care 
au dus aceste deșeuri, să luăm măsurile de 
sancţionare și complementar cu curăţarea 
zonei. Sunt persoane care ignoră total le-
gea”, a declarat Marcel Bonţidean, șeful 
Poliţiei Locale Cluj.

Pe scurt

Un şofer care a lovit mortal 

cu maşina o fată de 15 ani 

pe o trecere de pietoni 

din Vâlcele a fost condam-

nat defi nitiv la 3 ani 

de închisoare cu suspenda-

re. Accidentul a avut loc 

în noiembrie 2016.

Judecătoria Cluj-Napoca 

l-a condamnat pe şoferul ca-

re circula cu 90 de km la 

oră la doi ani şi nouă luni 

de închisoare cu suspenda-

re şi plata unor despăgubiri 

de 70.000 de euro.

Curtea de Apel Cluj a re-

venit şi a catalogat prima 

sentinţă drept ”excesiv de 

blândă”, aşa că a urcat pe-

deapsa la 3 ani de închisoa-

re cu suspendare şi plata a 

140.000 de euro despăgu-

biri. În plus, şoferul are de 

efectuat 120 de zile de mun-

că în folosul comunităţii.

Prima instanţă, Judecăto-

ria Cluj-Napoca, a luat în cal-

cul, în exprimarea sentinţei, 

inconştienţa de care a dat do-

vadă şoferul.

„Instanţa a avut în vedere 

că aceasta s-a datorat neaten-

ţiei cu care inculpatul condu-

cea pe raza localităţii Vâlce-

le, totodată încălcând fl agrant 

(cu mai mult de 40 de km/h) 

limita maximă de viteză ad-

misă în localitate în proximi-

tatea unei treceri de pietoni 

semnalizate. Prin comporta-

mentul său neglijent şi super-

fi cial, inculpatul nu doar că a 

cauzat decesul victimei, dar 

a pus în pericol şi siguranţa 

celorlalţi participanţi la trafi c. 

Mai mult, instanţa a reţinut 

că neglijenţa acestuia reiese 

şi din împrejurarea că obser-

vând că autoturismul din 

dreapta sa frânează, inculpa-

tul nu şi-a pus problema re-

ducerii propriei viteze, deşi 

putea şi trebuia să prevadă că 

se apropia de un obstacol pe 

drum, chiar dacă nu ar fi  ob-

servat marcajele trecerii de pi-

etoni, astfel cum susţine aces-

ta”, arată instanţa, care men-

ţionează că şoferul este me-

dic veterinar şi nu are ante-

cedente, conform Clujust.ro.

Curtea de Apel Cluj a ve-

nit şi a condamnat prima sen-

tinţă şi arată că ”pedeapsa de 

2 ani şi 9 luni de închisoare 

este mult prea blândă, astfel 

că, din punctul de vedere al 

apelanţilor, nu este de natu-

ră a constitui un avertisment 

adecvat pentru inculpat faţă 

de reprobabilitatea faptei sa-

le şi nu îi va crea o atitudine 

potrivită faţă de ordinea de 

drept şi regulile de convieţu-

ire socială lezate”.

Judecătorul de la Curtea 

de Apel Cluj arată că fata ca-

re a fost omorâtă pe trece-

rea de pietoni urma să în-

ceapă cursurile la Liceul Mi-

hai Eminescu din Cluj-Na-

poca, ea fi ind în momentul 

accidentului mutată cu pă-

rinţii de la Galaţi.

„Se vor admite apelurile de-

clarate de către părţile civile 

FLS si FM împotriva sentinţei 

penale a Judecătoriei Cluj-Na-

poca, pe care o va desfi inţa, a-

tât cu privire la latura civilă, 

cât şi cu privire la latura pena-

lă a cauzei şi, pronunţând o 

nouă hotărâre în aceste limite, 

va majora cuantumul pedepsei 

aplicate inculpatului OCB , la 

3 ani închisoare, pentru săvâr-

şirea infracţiunii de ucidere 

din culpă. Va admite în parte 

acţiunea civilă exercitată de 

către părţile civile FM si FLS 

şi va obliga partea responsa-

bilă civilmente S.C. Carpati-

ca Asig S.A. prin Casa de In-

solvenţă Transilvania, Filiala 

Cluj la plata către partea civi-

lă FM a sumei de 70.000 euro 

în echivalentul în lei la data 

plăţii cu titlu de daune morale 

şi 10.000 lei, despăgubiri ma-

teriale şi către partea civilă FLS 

a sumei de 70.000 euro în echi-

valentul în lei la data plăţii cu 

titlu de daune morale şi 10.000 

lei, despăgubiri materiale”, con-

form sentinţei Curţii de Apel, 

citată de clujust.ro.

SENTINŢĂ BLÂNDĂ? 

3 ani cu suspendare pentru 
un accident mortal pe zebră!
După patru ani, un şofer care a accidentat mortal o tânără pe trecerea 
de pietoni a fost condamnat definitiv: închisoare cu suspendare!

Un şofer care a lovit mortal cu maşina o fată de 15 ani pe o trecere de pietoni din Vâlcele
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Mii de litri de sânge con-

taminat, dar şi alte deşe-

uri infecţioase de la sute 

de unităţi sanitare din 

România sunt aruncate 

zilnic în sistemul de cana-

lizare, avertizează 

deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu.

După o vizită inopinată la 

Spitalul Universitar de Urgen-

ţă Bucureşti, parlamentarul clu-

jean susţine că sângele din să-

lile de operaţie, contaminat cu 

diferite bacterii periculoase, dar 

şi alte fl uide biologice conta-

minate sunt evacuate în siste-

mul de canalizare prin inter-

mediul chiuvetelor sau chiar 

ale WC-urilor, fără să se respec-

te procesul de decontaminare.

„Pericolul pentru sănătatea 

publică este unul uriaş! Rog 

public Direcţiile de Sănătate 

Publică din Bucureşti şi din toa-

te judeţele României să dema-

reze un control împreună cu 

Ministerul Sănătăţii şi al Me-

diului pentru a avea urgent o 

analiză a dimensiunilor aces-

tui dezastru cu implicaţii catas-

trofale pentru sănătatea publi-

că”, solicită Ungureanu.

Cu excepţia Spitalului Fo-

işor din Bucureşti, toate cele-

lalte unităţi sanitare din capi-

tala României nu respectă nor-

mele legale stabilite prin OMS 

1226/2012, norme care stabi-

lesc clar cum ar trebui să fi e 

evacuate deşeurile infecţioa-

se cu un potenţial toxic uri-

aş, afi rmă deputatul clujean.

Pansamente îmbibate 
de sânge contaminat

„Vă reamintesc imaginile fi l-

mate de mine la Spitalul Jude-

ţean de Urgenţă Cluj acolo un-

de în zona de colectare a deşe-

urilor menajere din spital am 

găsit pansamente îmbibate cu 

sânge contaminat, mănuşi fo-

losite la manevre chirurgicale, 

perfuzoare şi alte materiale con-

taminate biologic. DSP Cluj a 

acoperit aceste nereguli mon-

struoase într-o evidentă com-

plicitate cu conducerea Spita-

lului Judeţean Cluj”, acuză 

Emanuel Ungureanu.

Din păcate, multe din deşe-

urile toxice provenite din spi-

talele României ajung la gropi-

le de gunoi ale oraşelor, iar de 

acolo contaminează aerul, pân-

za freatică şi solul, avertizează 

parlamentarul. Acesta spune 

că toate unităţile sanitare care 

aruncă sângele contaminat în 

canalizare au fost acreditate de 

Autoritatea Naţională de Ma-

nagement al Calităţii în Sănă-

tăte (ANMCS), condusă de Va-

sile Cepoi – „pe bani grei”.

„Nu a existat niciun fel 

de monitorizare din partea 

acestei autorităţi cu privire 

la procedurile de decontami-

nare. Ce să mai spun de In-

specţia Sanitară de Stat sau 

Direcţiile de Sănătate Publi-

că habar nu au ce se întâm-

plă în aceste unităţi sanita-

re cu sângele contaminat şi 

dacă au habar nu iau măsuri 

pentru că fi ecare spital este 

feuda unui manager numit 

de o gaşcă politică!”, con-

chide Emanuel Ungureanu.

Bombă biologică în spitale. 
Sânge contaminat în sistemul de canalizare?

Ministrul Sănătăţii Victor 

Costache susţine că exis-

tă legătură directă între 

plecarea românilor 

la muncă în străinătate şi 

răspândirea fenomenului 

de autism la copii. 

Este pentru prima dată când 

un demnitar face o astfel de 

conexiune între cele două fe-

nomene, ceea ce a dus la o 

replică fermă din partea Aso-

ciaţiei Autism Europa: „Nu 

există nici un studiu serios ca-

re să susţină aceste afi rmaţii”.

Demnitarul a făcut aceas-

tă declaraţie în cadrul unei 

conferinţe de presă comune 

alături de ministrul Educaţi-

ei, Monica Anisie.

Victor Costache a declarat că 

„există o corelare între această 

afecţiune (n.r. autism) şi timpul 

care este petrecut de părinţi cu 

copiii la vârste fragede”.

„Cred că avem foarte putine 

centre şi specialişti în domeniul 

autismului, nu aş putea să vă 

spun care sunt în domeniul pu-

blic şi care sunt în domeniul pri-

vat. Este foarte important ca 

aceşti copii să fi e trataţi corect. 

Din păcate, datorită acestui fe-

nomen tipic României, al ple-

cărilor persoanelor active în stră-

inătate, avem din ce în ce mai 

multe cazuri de autism. E o co-

lerare între această afecţiune şi 

timpul care este petrecut de pă-

rinţi cu copii la vârste fragede 

şi atunci trebui să creştem ca-

pacitatea noastră ca ţară de a 

trata astfel de afecţiuni”, a de-

clarat Victor Costache.

Declaraţia controversată a 

ministrului nu a rămas fără re-

plică. Într-un comunicat sem-

nat de psiholog clinician Ana 

Dragu – „mamă neemigrată”, 

ca reprezentant al Asociaţiei 

Autism Europa şi al Federaţi-

ei pentru Drepturi şi Resurse 

pentru Persoanele cu Tulbu-

rări din Spectrul Autist, teoria 

lansată de ofi cialul de la Să-

nătăte este dur criticată.

Potrivit acesteia nu există 

nici un studiu serios sau core-

laţional care să susţină afi rma-

ţiile ministrului.

Studiu discutabil:
ce legătură este
între autism și munca
în străinătate?

O pasageră care a sosit, 

marţi, pe Aeroportul 

Internaţional Avram 

Iancu din Cluj-Napoca, 

suspectă de faptul 

că a putea fi contamina-

tă cu coronavirus, a fost 

transportată la Spitalul 

de Boli Infecţioase 

din Cluj-Napoca.

Un avion al companiei aeri-

ene poloneze LOT, care a ateri-

zat, marţi, pe Aeroportul Inter-

naţional Cluj, a rămas izolat pe 

pistă, după ce la bord a apărut 

suspiciunea că o femeie ar fi  

infectată cu coronavirus. Avio-

nul venea din Polonia, de la 

Varşovia, şi ar avea la bord 57 

de persoane, inclusiv cei patru 

membri ai echipajului.

Directorul operaţional al Ae-

roportului Cluj, Tudorel Lu-

poaie, a confi rmat că au fost 

solicitate echipaje SMURD, ale 

Poliţiei, respectiv ale Direcţiei 

de Sănătate Publică Cluj. De 

asemenea, potrivit ISU Cluj, 

două echipaje au sosit la faţa 

locului pentru a oferi sprijin.

„Avem o aeronavă care a 

venit de la Varşovia şi a ateri-

zat la Cluj-Napoca şi este o ro-

mâncă despre care ştim că a 

fost în zona contaminată cu 

coronavirus. Am informat DSP 

Cluj şi SMURD şi se aplică pro-

cedurile specifi ce. Au venit 

pentru a constata ce e cu a-

ceastă pasageră, dacă e cazul 

să o ducă la Spitalul de Boli 

Infecţioase Cluj-Napoca. Pasa-

gera a fost în Asia de Sud-Est 

şi am primit o informaţie cum 

că ar fi  intrat în contact cu ce-

va persoane din China”, a de-

clarat Tudorel Lupoaiei.

Pasagerii au rămas izolaţi în 

avion, iar femeia care prezintă 

simptomele virusului va ajun-

ge la spital, pentru analize. Con-

form primelor informaţii, ste-

wardesa companiei LOT ar fi  

interacţionat cu alţi doi colegi, 

deşi aceştia sunt în carantină, 

tot pentru suspiciuni de infec-

ţie cu virusul ucigaş din Wu-

han, China. Angajaţii compani-

ei poloneze ar fi  intrat în con-

tact după o vizită în Vietnam.

La aeroport au fost prezen-

te echipaje medicale ale SMURD 

şi Ambulanţei Cluj şi femeia a 

fost transportată la spital pen-

tru clarifi carea situaţiei.

Alarmă falsă?

Surse medicale au declarat 

că femeia nu prezenta niciun 

simptom specifi c contamină-

rii cu coronavirus.

De asemenea, conducerea 

Direcţiei de Sănătate Publică 

susţine că, deocamdată, nu 

se confi rmă apariţia corona-

virusului la stewardesa prelu-

ată de pe Aeroportul Interna-

ţional Cluj. De asemenea, pa-

sagerii cursei Varşovia-Cluj 

vor fi  monitorizaţi.

În cursul zilei de astăzi, 28 

ianuarie, pe aeroportul din 

Cluj Napoca, din cursa Varso-

via-Cluj-Napoca, a fost prelu-

ată o femeie care a anunţat 

anterior că este posibil să fi  

venit în contact cu o persoa-

nă cu suspiciune de infecţie 

cu coronavirus.

„A fost alertat aeroportul şi 

conform procedurii aeronava 

a fost garată. Medicul epide-

miolog din Direcţia de Sănă-

tate Publică Cluj a efectuat an-

chetă epidemiologică conform 

procedurilor. În urma anche-

tei s-a decis, ca măsură profi -

lactică (persoana este asimp-

tomatică) izolarea în Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase 

Cluj-Napoca pentru o perioa-

dă de până la 14 zile şi prele-

varea de probe conform me-

todologiei. În urma consultu-

lui de specialitate efectuat la 

Spitalul Clinic de Boli Infecţi-

oase medicii specialişti consi-

deră puţin probabil ca persoa-

na să fi e infectată cu corona-

virus”, a declarat Mihai Moi-

sescu, directorul DSP Cluj.

Ce se întâmplă cu restul 
pasagerilor

Potrivit acestuia, pentru 

pasagerii din aeronavă (în 

număr de 57) s-a întocmit 

o evidenţă cu datele acesto-

ra pentru a putea fi contac-

taţi şi monitorizaţi.

Totodată, aceştia au primit 

informaţii cu privire la simp-

tomatologia bolii şi le-a fost 

recomandat ca în cazul apa-

riţiei unor simptome să se 

adreseze serviciului de urgen-

ţă 112 în vederea transportu-

lui la Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase Cluj -Napoca.

Autorităţile atrag atenţia 

că, în cazul virusului din 

China, persoana infectată 

nu face febră, timp de 2-3 

zile, aşa cum se întâmplă în 

cazul gripei sezoniere.

Ultima alertă legată de o 

posibilă infectare cu acest vi-

rus a fost luni, la Bacău, când 

o persoană recent revenită 

din China s-a prezentat la 

secţia Urgenţe a Spitalului 

din Bacău cu simptome spe-

cifi ce coronavirusului.

În acest caz, în urma in-

vestigaţiilor efectuate, Mi-

nisterul Sănătăţii a declarat 

că a fost vorba doar de o 

banală gripă.

Alertă falsă cu coronavirus pe Aeroportul Cluj! 
Autorităţile au fost puse pe jar!
A fost panică ieri pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca,după ce o stewardesă 
a fost suspectă de infectare cu temutul coronavirus

O pasageră care a sosit pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj-Napoca, suspectă de faptul 
că a putea fi contaminată cu coronavirus
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În urmă cu un an, munici-

palitatea anunţa că în 

Cluj-Napoca va fi  realizat 

un proiect inedit: prima 

stradă smart din România. 

O stradă a cărei asfalt a fost 

spart, închisă la ambele capete, 

pe care oamenii se chinuie să o 

traverseze şi câteva utilaje parcă 

uitate acolo. Aşa arată în acest 

moment prima stradă smart din 

România, care urmează să fi e 

realizată în Cluj-Napoca. Expe-

rimentul se realizează pe strada 

Molnar Piuariu, iar în acest mo-

ment nu se lucrează din cauza 

vremii care nu a fost favorabilă.

Lucrările au început în data 

de 9 septembrie, iar execuţia ar 

trebui să dureze 5 luni. Când se 

vor fi naliza însă cele 5 luni, nu 

se ştie cu exactitate.

Reprezentanţii locali anun-

ţau în toamnă că în prima 

etapă, lucrările se vor exe-

cuta pe tronsonul cuprins în-

tre strada Fabricii de Zahăr 

şi strada Teleorman, unde 

circulaţia autovehiculelor va 

fi  închisă. Restricţiile de cir-

culaţie sunt semnalizate prin 

indicatoare rutiere.

Prima stradă SMART din Ro-

mânia va avea toate facilităţile 

şi dotările tehnologice aferen-

te unui astfel de proiect – ilu-

minat public cu tehnologie LED 

şi sistem de telegestiune, stâl-

pi de iluminat cu wifi  integrat, 

bănci cu încărcare USB, siste-

me automate de irigaţii pentru 

arbori prevazut cu senzori de 

umiditate, precum şi instalarea 

a două staţii de încărcare pen-

tru maşini electrice şi 30 de sta-

ţii de încărcare pentru bicicle-

te şi trotinete electrice.

Proiectul este fi nanţat din 

fonduri europene, iar valoa-

rea totală a investiţiei este de 

1,3 milioane euro.

Care e stadiul lucrărilor 
la prima stradă smart 
Lucrările au început în septembrie, dar nu par 
să fi avansat foarte mult

Municipalitatea clujeană 

nu renunţă la amplasarea 

radarelor fi xe şi la extinde-

rea sistemului de monitori-

zare video, după ce anul 

trecut a crescut numărul 

accidentelor rutiere. 

Principala cauză este vite-

za excesivă. „Pentru a dimi-

nua numărul accidentelor, am 

considerat că este necesar să 

achiziţionăm radare fi xe pe ca-

re să le amplasăm în zonele 

cu risc de accidente. Marea 

majoritate a acestor accidente 

se produc pe fondul vitezei”, 

spune şeful Poliţiei Locale Cluj, 

Marcel Bonţidean.

„Şi la accidente, şi la răniţi, 

numărul este în creştere faţă de 

anul precedent. Sigur că ne pre-

ocupă siguranţa cetăţenilor şi 

va trebui să facem ceva în acest 

sens. Concomitent cu celelalte 

măsuri pe care le luăm: schim-

bare de sensuri, praguri de sol, 

de semaforizare, sensuri girato-

rii etc. Toate aceste componen-

te trebuie să ducă la reducerea 

acestor accidente rutiere. Vite-

za maximă în municipiu e de 

50 km/h, sunt anumite porţiuni 

unde Primăria poate să măreas-

că această viteză la 80 km/h”, 

a mai spus Bonţidean.

Legat de sistemul de mo-

nitorizare video, acesta va fi  

extins.

„Este un sistem cu 320 de 

camere şi care are aproximativ 

10 ani vechime. Municipiul s-a 

extins, de aceea trebuie şi noi 

să ne axăm pe ceea ce se dez-

voltă. Avem un proiect prin ca-

re să sporim numărul camere-

lor pe care le avem şi calitatea 

acestor camere. Acest sistem de 

monitorizare video este legat de 

trafi c. Este amplasat cu precă-

dere în intersecţii, pe arterele 

principale şi nu numai. Lucrăm 

la această oră la extinderea sis-

temului astfel încât până în sep-

tembrie-octombrie să fi e pus în 

funcţiune acest sistem.”, a con-

chis şeful Poliţiei Locale.

Anterior, primarul Emil Boc 

spunea că radarele fi xe vor fi  

amplsate pe cele mai importan-

te străzi din oraş.

„Sper ca legea să ne permi-

tă să amplasăm radare fi xe. Am 

spus de foarte multe ori că es-

te o soluţie cinstită, corectă, ca 

oamenii să ştie, de exemplu, că 

pe Observatorului există radar 

fi x, pe Frunzişului există radar 

fi x, pe Slănic există radar fi x, 

pe Dorobanţilor există radar fi x, 

îţi asumi responsabilitatea. Le-

gea nu permite, deocamdată, să 

amplasezi aceste radare fi xe. 

Noi identifi căm pe baza propu-

nerilor Poliţiei unde există zo-

nele de risc din cauza vitezei, 

accidentelor produse, şi acolo 

omul ştie zi, noapte că acolo 

există radar, pierzi carnetul sau 

primeşti amenda corespunză-

toare. Vrem să protejăm cetăţe-

nii”, spunea Emil Boc.

MAI MULTE ACCIDENTE, MAI MULŢI RĂNIŢI

Radare fixe şi mai multe 
camere video pe străzi
În anul 2019, în municipiul Cluj-Napoca au fost 424 de accidente 
rutiere, soldate cu 491 de răniţi uşor.

În 2019, în municipiul Cluj-Napoca au fost 424 de accidente rutiere, soldate cu 491 de răniţi uşor

ANUNȚ DE LICITAȚIE

1. Informații generale privind concedentul, precum:

UAT Comuna Gârbău, cu sediul în localitatea Gârbău, str. Principală, nr.  5, Co-

muna Gîrbău, județul Cluj, codul fi scal 4485430, telefon : 0264-283.734, fax: 

0264-283616, adresa de e-mail: primaria.garbau@yahoo.com, Persoana de con-

tact: Moldovan Olguța – Alina 0760/241.561

2. Informații generale privind obiectul concesiunii: „Conac Laszay Filip”, afl at în 

proprietatea Comunei Gârbău, situat în localitatea Nădășelu, nr. 62, Comuna Gâr-

bău, jud. Cluj, înscris în CF 52524 Gârbău, având nr. cad. 52524, monument istoric 

de grupă valorică B, cod LMI CJ -II- m-B- 07719

3. Informații privind documentația de atribuire:

3.1. Persoanele interesate pot obține documentația de atribuire pe baza unei 

solicitări scrise, prin care se optează pentru una dintre următoarele modalități de 

obținere: prin mijloace electronice fără cost (prin email sau pe suport magnetic) 

sau pe suport hârtie contra cost (0,50 lei/pagină + costul transmiterii acesteia).

3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la ca-

re se poate obține documentația de atribuire: Comuna Gârbău, cu sediul în loca-

litatea Gârbău, str. Principală, nr.  5, Comuna Gârbău, județul Cluj, codul fi scal 

4485430, telefon : 0264-283.734, fax: 0264-283616, adresa de e-mail: prima-

ria.garbau@yahoo.com, Persoana de contact: Moldovan Olguța – Alina 

0760/241.561.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 07.02.2020

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.02.2020, ora 10.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Gârbău, cu sediul în 

localitatea Gârbău, str. Principală, nr.  5, Comuna Gârbău, județul Cluj;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofer-

telor:  în data de 17.02.2020, ora 11 în  sala de ședință a Primăriei Gârbău.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax ale instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 

Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 0264-596110, www.tri-

bunalulcluj.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în vederea 

publicării: 28.01.2020.
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Primăria Cluj-Napoca 

organizează o nouă dez-

batere publică în cadrul 

Centrului de Inovare şi 

Imaginaţie Civică (CIIC) 

marţi, 4 februarie 2020, 

începând cu ora 18.00. 

Tema dezbaterii este 

”Parcul Est – pregătirea 

temei pentru concursul de 

soluţii”. Întâlnirea va avea 

loc la clădirea Casino din 

Parcul Central „Simion 

Bărnuţiu”.

Reamintim faptul că, la fi -

nalul anului trecut, Primăria 

Cluj-Napoca, prin Centrul de 

Inovare şi Imaginaţie Civică 

(CIIC) a iniţiat o serie de con-

sultări publice a cetăţenilor in-

teresaţi cu privire la proiectul 

viitorului Parc Est din munici-

piu. Astfel, ca primă etapă în 

seria de consultări publice, clu-

jenii au putut participa la un 

chestionar electronic intitulat 

„Cinci întrebări despre parcul 

Est din Cluj-Napoca”, unde au 

putut răspunde unor întrebări 

generale cu privire la felul în 

care cosideră potrivit să fi e abor-

date funcţiunile acestui nou 

proiect verde, de amploare, al 

oraşului, înainte de a se intra 

în detaliile tehnice ale proiec-

tării sale.

Primăria Cluj-Napoca, în 

parteneriat cu Ordinul Arhi-

tecţilor din România urmează 

să organizeze un concurs de 

soluţii pentru viitorul Parc Est. 

Consultarea publică este me-

nită să ajute în dirijarea unei 

teme care să răspundă nevoi-

lor viitorilor utilizatori – creş-

terea calităţii vieţii în cartiere-

le învecinate şi diminurea im-

pactului ecologic a expansiu-

nii urbane prin păstrarea bio-

diversităţii unei zone specta-

culoase şi extrem de valoroa-

se prin caracterul ei sălbatic.

„Parcul Est este cel mai im-

portant proiect de amenajare 

a unui parc în Cluj-Napoca şi 

se înscrie în programul de in-

vestiţii Clujul Verde, care pre-

supune amenajarea de noi spa-

ţii verzi în oraş pe o suprafa-

ţă de peste 110 hectare. Proce-

dura concursului de soluţii va 

asigura o calitate a amenajă-

rii peisagistice, aşa cum s-a do-

vedit şi în cazul celorlalte pro-

iecte pentru care s-a demarat 

această procedură până acum”, 

a declarat Ovidiu Cîmpean, di-

rector în cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca şi, totodată coor-

donatorul CIIC.

Centrul de Inovare şi Ima-

ginaţie Civică (CIIC) a fost 

lansat în toamna anului 2017, 

fi ind un laborator de idei, per-

manent, în care se dezvoltă 

şi se testează diferitele forme 

de colaborare între actorii din 

oraş, cu scopul de a încuraja 

participarea clujenilor la via-

ţa oraşului şi de a promova 

discuţii privind proiectele de 

dezvoltare urbană.

Dezbaterea din 4 februarie 

este parte a proiectului ,,Creş-

terea transparenţei deciziona-

le şi simplifi carea proceduri-

lor administrative pentru ce-

tăţeni – ANTO – CIIC’’, fi nan-

ţat prin Programul Operaţio-

nal Capacitate Administrativă 

2014 -2020 (POCA).

Proiectul are două 
componente:

¤ design-ul, dezvoltarea si 

implementarea unui sistem 

electronic de digitalizare şi 

simplifi care a serviciilor pu-

blice oferite cetăţenilor Muni-

cipiului Cluj-Napoca prin im-

plementarea funcţionarului 

public electronic si virtual – 

ANTONIA.

¤ utilizarea Centrului de 

Inovare şi Imaginaţie Civică în 

planifi carea strategică a pro-

ceselor de inovare socială, pen-

tru creşterea transparenţei de-

cizionale şi simplifi carea pro-

cedurilor oferite cetăţenilor 

municipiului Cluj-Napoca.

Mai multe detalii despre 

proiect găsiţi pe site-ul Primă-

riei Cluj-Napoca, accesând ur-

mătorul link:

https://primariaclujnapo-

ca.ro/cetateni/centrul-de-ino-

vare-si-imaginatie-civica/ 

Dezbatere CIIC privind „Parcul Est – pregătirea 
temei pentru concursul de soluţii”

Preţul transportului în 

Berlin ar urma să fi e de 

un singur euro pe zi, în 

cazul în care măsura va fi  

aprobată. 

Prin această măsură, Mi-

chael Müller doreşte să trans-

forme transportul local „mai 

atractiv”, dar şi să reducă dras-

tic poluarea, potrivit publica-

ţiei germane thelocal.de.

În vara anului trecut, prima-

rul din Berlin a declarat deja 

că vrea să se inspire din expe-

rienţa Vienei, care a introdus 

preţuri de 365 de euro pe an 

pentru transportul public, încă 

din 2012. În prezent, în capita-

la Germaniei, cel mai ieftin abo-

nament anual costă 728 de eu-

ro. De altfel, Müller a trimis de-

ja o scrisoare ministrului Trans-

porturilor, Andreas Scheuer, în 

care i-a solicitat sprijinul pen-

tru această propunere.

Autorităţile de la Viena au 

introdus şi alte măsuri mai 

ingenioase pentru reducerea 

aglomeraţiei. Austriecii au 

pus la dispoziţie o aplicaţie 

pentru telefonul mobil prin 

care – dacă folosesc transpor-

tul public, bicicleta sau mer-

sul pe jos în locul maşinii 

personale – primesc bilete 

pentru muzee, concerte sau 

alte activităţi culturale, În ca-

zul în care proiectul va fi  de 

succes, el va fi  extins pentru 

publicul larg.

Transportul în comun, 
încurajat cu benzi dedicate 
şi autobuze electrice

Reprezentanţii administraţi-

ei locale susţin că extinderea 

benzilor dedicate pentru auto-

buze face parte din amplul pro-

iect al Primăriei care vizează 

prioritizarea transportului în co-

mun. Fervent susţinător, Emil 

Boc afi rmă că, dacă nu va fi  pri-

oritizat transportul în comun, 

„vom avea mari probleme”.

De altfel, în decembrie 2019, 

edilul a cerut Companiei de 

Transport Public Cluj-Napoca 

să prezinte un plan de investi-

ţii pentru extinderea reţelei de 

troleibuze în oraş. Până în 2026, 

întreg transportul în comun din 

Cluj-Napoca se doreşte a fi  elec-

tric, nepoluant, speră Emil Boc.

„Prin prioritizarea transpor-

tului în comun dorim să dăm 

şansa cetăţenilor să ajungă mai 

repede în locul în care doresc. 

Repet, prin asigurarea calităţii 

transportului în public: autobu-

ze electrice, autobuze şi troilei-

buze moderne, cu aer condiţio-

nat, Wi-Fi, siguranţă şi tot ceea 

ce înseamnă tranport public mo-

dern. Mulţumesc clujenilor pen-

tru că folosesc transportul public 

şi îi încurajez să o facă în conti-

nuare!”, îndeamnă Emil Boc.

30 de euro, 
abonamentul lunar 
pe toate liniile la Cluj

În prezent, la Cluj-Napoca 

se acordă gratuitate pentru pen-

sionari, respectiv se subvenţi-

onează transportul în comun 

pentru studenţi, masteranzi şi 

doctoranzi. Clujenii plătesc 2,8 

milioane de euro pentru ca stu-

denţii să circule gratis pe mij-

loacele de transport în comun 

şi în 2020, iar din 1 martie, Pri-

măria schimbă regulamentul 

de acordare a acestor facilităţi. 

De asemenea, elevii vor avea 

un număr de 120 călătorii gra-

tuite în fi ecare lună, pe baza 

carnetului de elev.

Restul pasagerilor care do-

resc să călătorească cu mijloa-

cele de transport în comun plă-

tesc 2,5 lei (circa 0,5 euro) 

pentru cea mai ieftină călăto-

rie, urbană. Abonamentul cu 

preţ întreg de o zi pentru toa-

te liniile costă 14 lei (circa 3 

euro), cel de o săptămână 45 

de lei (circa 9,5 euro), iar pen-

tru abonamentul valabil o lu-

nă, pe toate liniile, călătorii 

scot din buzunare 138 de lei 

(circa 29 de euro). Ce impact 

ar avea un sistem similar ce-

lui implementat la Viena şi 

râvnit la Berlin…?

Abonamente la Cluj-Napoca, pe modelul Viena 
şi Berlin? 365 € pe an, un singur euro pe zi!
Primarul din Berlin, social-democratul Michael Müller, susţine introducerea unor abonamente 
anuale pentru transportul public în valoare de 365 de euro

Extinderea benzilor dedicate pentru autobuze vizează prioritizarea transportului în comun

Populaţia avea în 2019 

o datorie la bănci de 160,7 

mld. lei, reprezentând 

circa 16% din PIB. 

Cluj-Napoca , 6% din cre-

ditele ipotecare din 2019.

Cea mai mare parte sunt 

creditele ipotecare. 35% din 

stocul de credit ipotecar a fost 

acordat debitorilor din zona 

Bucureşti-Ilfov, aceasta fi ind 

urmată la o distanţă impor-

tantă de Cluj (6%), Timiş 

(6%) şi Constanţa (5%).

Aproximativ 35% din sto-

cul de credit ipotecar a fost 

acordat debitorilor din zona 

Bucureşti-Ilfov, aceasta fi ind 

urmată la o distanţă impor-

tantă de Cluj (6%), Timiş 

(6%) şi Constanţa (5%), po-

trivit datelor BNR. Ponderea 

datoriilor populaţiei din Ro-

mânia în active se menţine 

redusă (6,8%) în condiţiile 

în care 95% din populaţie 

deţine proprietăţi fără ipo-

teci, pe când doar 1,1% din 

proprietari au o ipotecă, com-

parativ cu media europeană 

de 26,6%.

Populaţia avea în primele 

nouă luni din 2019 o datorie 

totală de circa 160,7 mld. lei, 

în creştere cu 7% faţă de ace-

eaşi perioadă din 2018, as-

censiunea fi ind infl uenţată 

de majorarea creditării ban-

care, în special ipotecare, ca-

re reprezintă cea mai mare 

parte a îndatorării populaţi-

ei, informează zf.ro.

„Contribuţia cea mai impor-

tantă la această evoluţie a fost 

generată de creşterea creditu-

lui ipotecar (9,7%), şi într-o 

mai mică măsură, cea a credi-

tului de consum (5,9%)“, se 

arată în cea mai recentă ediţie 

a raportului asupra stabilităţii 

fi nanciare realizat de BNR.

Creditul imobiliar acordat 

populaţiei s-a menţinut la un 

nivel important şi a continu-

at tendinţa ascendentă din 

ultimii ani. La fi nalul lunii 

septembrie 2019 acesta cu-

mula o valoare de circa 90 

mld. lei şi a reprezentat 67% 

din volumul expunerilor to-

tale la nivelul sectorului, po-

trivit băncii centrale.

6% din creditele 
ipotecare din 2019 
sunt ale clujenilor!
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Avertismentul vine de la 

cea mai mare instituţie 

de învăţământ superior 

din România, Universitatea 

Babeş-Bolyai din Cluj.

Conducerea UBB atrage 

atenţia că noile institute de 

cercetare propuse de Ministe-

rul Fondurilor Europene tre-

buie, în primul rând, să fi e 

„gândite şi propuse de minis-

terul de specialitate”, şi apoi 

trebuie să nu adâncească ine-

galităţile „dintre diverse zone 

ale ţării”, prin concentrarea lor 

tot în zona Bucureştiului.

Reacţia dură a Universită-

ţii Babeş-Bolyai din Cluj-Na-

poca, instituţie ce conduce u-

niversităţile româneşti în toa-

te clasamentele universitare 

internaţionale şi care are cel 

mai mare număr de studenţi, 

vine după ce ministrul Fon-

durilor Europene, Marcel Bo-

loş, a declarat că pregăteşte 4 

proiecte strategice de cerceta-

re din fonduri UE – Institut 

de Inteligenţă Artifi cială, In-

stitut de medicină genetică, 

tehnologiile viitorului şi vac-

cin tetravalent.

Paradoxal, ideea acestor 4 

noi institute de cercetare a 

fost lansată public nu de mi-

nistrul de resort, ci de cel de 

la Fonduri Europene, care a 

anunţat că abia ulterior l-a 

„abordat” pe şeful de la Cer-

cetare, Dragoş Ciuparu.

„Noi avem deja multe in-

stitute şi puţini cercetători. 

Aşadar, simpla înfi inţare de in-

stitute noi nu este o soluţie. 

Apoi, concentrarea resurselor 

trebuie făcută multicentric, fi -

ecare centru devenind apoi fac-

tor de dezvoltare regională, iar 

centrele şi reţelele lor regiona-

le constituind apoi reţele naţi-

onale care pot susţine efi cient 

competitivitatea ţării”, a trans-

mis conducerea UBB.

UBB: „Avem deja multe 
institute şi puţini cercetători”

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În judeţul Cluj există peste 

3.300 de elevi care pri-

mesc burse de la stat, 

iar pentru elevii care înva-

ţă în Cluj-Napoca există 

peste 16.000 de burse, pri-

mite de la municipalitate.

Astfel, potrivit informaţi-

ilor pe care Monitorul de Cluj 

le-a primit de la Inspectora-

tul Şcolar Judeţean, 3.389 de 

burse de la stat sunt acorda-

re elevilor clujeni. Bursele 

„bani de liceu” sunt în nu-

măr de 234, bursele pentru 

elevii din Republica Moldo-

va sunt 114, iar bursele pen-

tru meritul olimpic interna-

ţional sunt 10.

Învăţământul 
profesional, susţinut 
de stat şi de inspectorat

Pe departe, cele mai mul-

te burse sunt acordate elevi-

lor din învăţământul profesi-

onal, 3031 de burse.

În ultimii ani, Inspectora-

tul Şcolar Judeţean a investit 

foarte mult în promovarea şco-

lilor profesionale, din cauza 

faptului că există o criză a 

muncitorilor califi caţi.

Din acest motiv, din ce în 

ce mai mulţi angajatori se im-

plică în demersurile Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean Cluj 

de atragere a tinerilor spre cla-

sele de învăţământ dual.

Liceele clujene au profe-

sori de calitate, au elevi de 

calitate, concurenţa este una 

sănătoasă, iar şansele ca ti-

nerii să ajungă ce îşi doresc 

în viaţă cresc exponenţial cu 

cât liceul este mai bun. În-

văţământul dual este o alter-

nativă bună, ţinând cont că 

există numeroşi angajatori 

care au nevoie de oameni ca-

lifi caţi. Pentru promovarea 

învăţământului dual, repre-

zentanţii ISJ Cluj au iniţiat 

o campanie de informare a-

tât a elevilor, cât şi a părin-

ţilor cu privire la benefi ciile 

pe care acest tip de învăţă-

mânt le poate avea asupra 

viitorului copiilor.

„Vom încerca să lansăm 

un proiect în care credem cu 

toţii foarte mult, care cre-

dem că este absolut necesar 

pentru dezvoltarea economi-

ei româneşti şi nu cred că 

sunt cuvinte mari pentru că 

eu chiar cred că este nece-

sar, în special după o peri-

oadă în care învăţământul 

profesional a avut de sufe-

rit. Lucrurile au început în-

cet încet să se pună pe pi-

cioare, dar ceea ce ne-a de-

terminat să demarăm acest 

proiect este reticenţa în pri-

mul rând a părinţilor şi nu 

numai. Uneori şi a şcolilor, 

uneori şi a administraţiilor 

locale, ceea ce rezulta şi din 

sondajele pe care le-am fă-

cut în rândul elevilor, în ca-

re se arată că 90-95% vor li-

ceu, fără să ştie în ce măsu-

ră tânărul este potrivit pen-

tru a urma cursurile unui li-

ceu”, a explicat Valentin Cui-

bus, şeful Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Cluj.

Reprezentanţii ISJ Cluj in-

sistă asupra învăţământului 

dual atât din cauza faptului 

că nu tuturor copiilor li se po-

triveşte liceului, cât şi din ca-

uza faptului că părinţii şi ele-

vii nu înţeleg că meseriile s-au 

schimbat şi se lucrează în con-

diţii bune, pe salarii mai mult 

decât decente.

Peste 16.000 de burse 
acordate elevilor 
din Cluj-Napoca

Proiectul nr. 12/10.01.2020 

privind aprobarea cuantumu-

lui unei burse aferente anu-

lui şcolar 2019-2020, pentru 

elevii din învăţământul preu-

niversitar de stat, a trecut cu 

unanimitate de voturi (23 de 

voturi). Astfel, se aprobă cuan-

tumul lunar al unei burse pen-

tru elevii de pe raza munici-

piului Cluj-Napoca, aferent 

anului şcolar prezent, după 

cum urmează: burse de per-

formanţă, (130 lei), burse de 

merit (100 lei), burse de stu-

dio (85 de lei), burse de aju-

tor social (80 de lei).

Peste 3.300 
de burse de la stat 
pentru elevii clujeni
De departe, cele mai multe burse sunt acordate 
elevilor din învățământul profesional

– de performanţă: 323/ 265;

– de merit: 11.445/ 14.338;

– de studiu: 425/ 719;

– de ajutor social: 4.007/ 3.841.

În total, s-au acordat 16.200 de burse pentru semestrul I al 
anului școlar curent, cu aproape 3.000 mai puţine faţă de 
cele 19.163 de burse acordate pentru semestrul II al anului 
școlar 2018-2019, potrivit documentelor anexate proiectu-
lui de hotărâre.

Nr. burse semestrul I 2019-2020/ 
semestrul II 2018-2019

VALENTIN CUIBUS | 
șeful Inspectoratului 
Școlar Județean Cluj.

 „Vom încerca să 
lansăm un proiect 
în care credem cu toții 
foarte mult, care 
credem că este 
absolut necesar 
pentru dezvoltarea 
economiei românești 
și nu cred că sunt 
cuvinte mari pentru 
că eu chiar cred că este 
necesar, în special 
după o perioadă în 
care învățământul 
profesional a avut 
de suferit“
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Asociaţia Vechiul Cluj 

vă invită la lansarea 

a două din cărţile 

de a căror apariţie 

în anul 2019 s-a îngrijit.

Acestea sunt volumul al 

III-lea din prima serie Isto-

ria Clujului de Jakab Elek, 

în traducerea lui Varga Atti-

la, care acoperă istoria Clu-

jului de la fi nalul domniei 

împăratului Carol al III-lea, 

şi al cincilea volum de Po-

veşti despre Cluj.

Evenimentul se va desfă-

şura vineri, 31 ianuarie 2020, 

de la ora 18:00, la Muzeul Et-

nografi c al Transilvaniei (str. 

Memorandumului nr. 21).

Asociaţia îi are invitaţi pe: 

Varga Attila, autorul tradu-

cerii Istoriei Clujului şi a stu-

diului critic; Vasile George 

Dâncu, directorul Editurii 

Şcoala Ardeleană; Tudor Să-

lăgean, directorul Muzeului 

Etnografi c al Transilvaniei; 

Sebastian Moga, preşedinte-

le Asociaţiei Vechiul Cluj, 

precum şi pe autorii din cel 

de-al cincilea volum al seri-

ei iniţiate de Asociaţie, Po-

veşti despre Cluj: Ioan Au-

rel Pop, Alexandru Simon, 

Vladimir-Alexandru Bogosa-

vlievici, Vasile Lechinţan, 

Gabriel Rusu, Lukács József, 

Daniel Sârbu, Tiberiu Fărcaş 

(editor-coordonator Clujul-

cultural.ro), Cristian Mano-

lachi, Mihai-Florin Hasan, 

Tudor Sălăgean, Ioan Cior-

ca, Mihai Prodan, Victor Lun-

gu, Laszlo Alexandru, Clau-

diu Gabriel Enache şi Dan 

Clinci. Proiectele

Asociaţia Vechiul Cluj, 
dublă lansare de carte

În data de 28 ianuarie, 

pompierii din Huedin au 

fost sărbătoriţi cu mare 

fast cu ocazia împlinirii a 

70 de ani de la înfi inţarea 

detaşamentului din oraş.

Astfel, la orele amiezii, în cen-

trul micului oraş Huedin, pom-

pierii care îşi riscă viaţa pentru 

ca oamenii din zonă să fi e în si-

guranţă, dar şi ofi cialităţi din ju-

deţul Cluj, au participat la cere-

monialul religios şi militar.

Trei plutoane formate din 

pompierii militari ai Detaşa-

mentul de Pompieri Huedin, 

alături de ofi cialităţi din cadrul 

autorităţilor locale, au dat ono-

rul tuturor celor care au făcut 

parte de-a lungul timpului din 

acest detaşament, s-au luptat 

cu fl ăcările sau au salvat oa-

meni afl aţi în pericol.

Cu această ocazie, clădirea 

subunităţii de intervenţie, si-

tuată pe strada Vlădeasa, a 

fost sfi inţită, iar la ceremonie 

a participat şi Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Andrei Arhiepisco-

pul Vadului, Feleacului şi Clu-

jului şi Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului.

Pentru munca pe care au 

depus-o în slujba binelui, 

ofiţerii care au condus de-a 

lungul timpului subunitatea 

de intervenţie din Huedin 

au primit distincţii şi pla-

chete onorifice. 

Detașamentul de Pompieri 

Huedin a luat fi ință la data de 

30 noiembrie 1949, sub denu-

mirea de Secția P.C.I. din co-

muna Huedin, încadrată cu 

militari aduși de la centrele 

de instrucție.

Șapte decenii de la înființarea 
detașamentului de pompieri din Huedin

Publicaţia britanică The 

Guardian recomandă vizi-

tarea Clujului şi prezintă 

cititorilor cele mai atracti-

ve locuri ale oraşului.

„Capitala Transilvaniei are 

o populaţie mare de studenţi 

şi o atmosferă excelentă, cu 

cluburi excelente şi unele din-

tre cele mai îndrăgite festiva-

luri de muzică electronică din 

Europa”, spun jurnaliştii de 

la The Guardian despre Cluj.

Articolul le prezintă citito-

rilor oraşul Cluj-Napoca şi le-

oferă idei de ce ar putea face 

în Capitala Transilvaniei. Jur-

naliştii de la The Guardian nu 

s-au zgârcit în privinţa reco-

mandărilor.

Clujul festivalurilor

Clujul e prezentat ca un 

oraş studenţesc animat de 

„o atmosferă artistică”, iar 

britanicii amintesc faptul că 

principalele festivaluri ale 

oraşului, Untold, Electric 

Castle şi Form Day au o co-

tă excelentă în Europa.

„Festivalurile atrag foarte 

mulţi vizitatori la Cluj şi au 

schimbat într-adevăr oraşul şi 

au accelerat creşterea acestu-

ia. Este cunoscut pentru eve-

nimente de muzică electroni-

că, în special Electric Castle 

(15-17 iulie 2020), care a câş-

tigat cel mai bun festival de 

talie medie la premiile fes-

tivalului european din 2019. 

Untold este un alt festival 

major (30 iulie-2 august) şi 

în acest an se lansează Form 

Days, o extravaganţă de mu-

zică şi arte în Gilău, în afa-

ra oraşului (2-5 iulie). Clujul 

are o istorie mare cu jazz-ul 

şi Jazz in the Park (25-28 iu-

nie) a fost desemnat cel mai 

bun mic festival din 2019”, se 

arată în articol.

Artă, baruri 
şi second-handuri

Jurnaliştii au notat şi une-

le dintre cele mai importante 

restaurante, cafenele şi clu-

buri din oraş şi recomandă 

Grădina Botanică, muzeele şi 

Parcul Central, precum şi lo-

curi de cazare atât în hoste-

luri cât şi pe airbnb.

În materie de artă sunt 

amintite Fabrica de Pensule, 

Galeria Quadro şi Centrul Re-

gional de Excelenţă pentru In-

dustrii Creative (CREIC), ală-

turi de Festivalul Internaţio-

nal de Film Transilvania (TI-

FF), cel mai important eveni-

ment de profi l din ţară.

Barurile nu lipsesc din lis-

ta The Guardian, fi ind men-

ţionate localurile Joben Bis-

tro, Enigma şi Booha. Pen-

tru un brunch lejer sunt re-

comandate District of Toast, 

Meron, Eggcetera, Ham and 

Jam, Sisters. Someşul, Par-

cul Central, Grădina Botani-

că şi Muzeul Etnografi c sunt 

recomandate pentru petrece-

rea timpului în aer liber.

„Clujul este un oraş aglo-

merat, dar există multă na-

tură în jur. Suntem pe râul 

Somesul Mic şi există o mul-

ţime de spaţii verzi precum 

Parcul Central, care se afl ă 

chiar pe malul râului. Gră-

dina Botanică, deschisă pu-

blicului în 1925, este foarte 

frumoasă şi un loc minunat 

de relaxare. Conţine o grădi-

nă de trandafi ri cu 250 de 

soiuri diferite şi exemple de 

grădini din diferite părţi ale 

lumii, precum Grădina Ro-

mană şi Grădina Japoneză, 

dar şi Muzeul Botanic. Un 

alt loc interesant este Parcul 

şi Muzeul Etnografi c – un 

muzeu în aer liber, unde veţi 

vedea scene rurale româ-

neşti”, explică jurnaliştii.

În materie de restaurante, 

The Guardian îi trimite pe tu-

riştii afl aţi în Cluj la Samsara 

Foodhouse, pentru un meniu 

vegetarian sau vegan delicios 

şi la Samsara Teahouse pentru 

un ceai organic şi decorul ieşit 

din comun. Pentru o masă tra-

diţională, The Guardian reco-

mandă restaurantul Roata.

Surprinzător sau nu, ma-

gazinele tip outlet sau second 

hand sunt şi ele incluse în to-

pul publicaţiei, alături de câţi-

va dintre artizanii clujeni.

„În Cluj există o scenă 

strălucitoare second-hand / 

vintage, precum şi unii de-

signeri independenţi intere-

sanţi. Helofi ta este un ma-

gazin excelent – există mai 

multe dintre ele în oraş – un-

de veţi găsi tot felul de hai-

ne second-hand în stare bu-

nă”, se arată în articol.

Pentru cazare, jurnaliştii 

britanici recomandă câteva 

hosteluri din zona centrală a 

oraşului, dar arată că în Cluj 

sunt destule apartamente atră-

gătoare şi pe Airbnb.

Jurnaliştii britanici, fascinaţi de Cluj-Napoca
Recomandările neaşteptate făcute de jurnaliştii de la The Guardian

Publicaţia britanică The Guardian recomandă vizitarea Clujului

Teatrul Național din Cluj-Napoca

Lalele înfl orite în Gradina Botanică

Piața Avram Iancu

Festivalul Electric Castel
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Forţele americane

au lansat anul trecut 

7.423 bombe şi alte muni-

ţii în raidurile aeriene 

desfăşurate în Afganistan, 

un record în ultimii zece 

ani, potrivit cifrelor

US Air Force, consultate 

de AFP marţi.

Această cifră, în creşte-

re în raport cu 2018 (7.362), 

este de şapte ori mai mare 

decât numărul proiectilelor 

lansate în Afganistan în 

2015 (947).

De asemenea este cu 80% 

mai mult faţă de loviturile ae-

riene din 2009 (4.147 de bom-

be), în plină 'ascensiune' a tru-

pelor sub Barack Obama.

Coaliţia internaţională con-

dusă de SUA a numărat în 

2010-2011 circa 130.000 de mi-

litari, între care 100.000 sol-

daţi americani, în condiţiile 

în care în prezent doar 13.000 

de militari americani staţio-

nează în Afganistan.

Această intensifi care a lo-

viturilor aeriene americane 

intervine sub preşedinţia lui 

Donald Trump, în timp ce 

SUA negociază cu talibanii 

de peste un an un acord de 

retragere completă a trupe-

lor străine din ţară, în schim-

bul unor garanţii de securi-

tate pentru insurgenţi.

Atacurile aeriene ale for-

ţelor americane şi afgane au 

ucis cel puţin 579 de civili în 

primele nouă luni ale anului 

2019, au indicat Naţiunile U-

nite în octombrie trecut.

Record de muniţii 
lansate de aviaţia 
americană în Afganistan

Pentagonul a confi rmat 

luni prăbuşirea unui avion 

militar în Afganistan, asi-

gurând că nu dispune de 

niciun indiciu că acesta ar 

fi  fost doborât de un tir ina-

mic, relatează AFP.

„Un Bombardier E-11A ame-

rican s-a prăbuşit astăzi în pro-

vincia Ghazni din Afganistan”, 

a transmis pe Twitter un pur-

tător de cuvânt al forţelor ame-

ricane din Afganistan, colone-

lul Sonny Leggett.

Bombardier E-11 sunt apa-

rate de sprijin pentru dronele 

de recunoaştere şi sunt echi-

pate cu materiale de comuni-

caţii de mare valoare.

Purtătorul de cuvânt a men-

ţionat că a fost lansată o anche-

tă pentru a stabili cauzele pră-

buşirii şi că „nu există niciun 

indiciu că aceasta a fost provo-

cată de un tir inamic”.

Demnitari din SUA au indi-

cat mai devreme pentru Reuters 

sub acoperirea anonimatului că 

aeronava prăbuşită luni în Af-

ganistan era un avion militar 

american de mici dimensiuni şi 

că se crede că la bordul său se 

afl au cel mult zece persoane.

Talibanii au anunţat ante-

rior că au doborât luni un avi-

on militar american în pro-

vincia Ghazni, din centrul Af-

ganistanului, toate persoane-

le afl ate la bord pierzându-şi 

viaţa. Zona unde a căzut avi-

onul se afl ă parţial sub con-

trolul talibanilor.

Pentagonul confirmă 
prăbuşirea unui avion militar 
american în Afganistan

Din acel moment, Regatul 

Unit va fi  juridic în afara 

Uniunii Europene, 

dar s-ar putea să nu se 

simtă cu mult diferit faţă 

de viaţa în interiorul 

clubului întrucât se va 

afl a într-o perioadă 

de tranziţie până la fi na-

lul anului. Cotidianul bri-

tanic The Telegraph pre-

zintă pe scurt cum va 

funcţiona această „perioa-

dă de implementare”, 

aşa cum o numeşte ofi cial 

guvernul de la Londra.

Perioada de tranziţie a fost 

convenită iniţială în ipoteza 

că Regatul Unit va părăsi U-

niunea Europeană pe 29 mar-

tie 2019, urmând să dureze 21 

de luni, până la fi nalul lui de-

cembrie 2020.

Acordul de retragere sti-

pulează că Regatul Unit şi 

UE pot decide până în iu-

lie să extindă într-o „deci-

zie unică” cu până la unu 

sau doi ani, dar guvernul 

condus de Boris Johnson 

s-a angajat să nu solicite o 

astfel de prelungire conform 

legislaţiei privind imple-

mentarea Brexitului pe ca-

re o adoptă.

Acest lucru nu împiedică 

însă guvernul să ceară o a-

semenea amânare, întrucât 

miniştrii ar putea amenda 

legislaţia sau şi-ar putea a-

sigura aprobarea parlamen-

tară, dar asta ar fi  extrem de 

stânjenitor politic.

Lunile de amânare din West-

minster nu au prelungit şi pe-

rioada de tranziţie, ci au fost 

incluse în durata totală a aces-

tei perioade. Rezultatul este că 

''perioada de implementare'' 

nu va mai dura 21 de luni, ci 

doar 11 luni – de la 1 februa-

rie 2020 la 31 decembrie 2020.

Atât negociatorii Londrei, 

cât şi cei ai UE vor lucra in-

tens pentru a definitiva cât 

mai mult posibil dintr-un vi-

itor parteneriat, astfel încât 

documentul să poată fi pus 

în aplicare la data încheie-

rii perioadei de tranziţie.

Impactul asupra vieţii de 

zi cu zi din Regatul Unit va 

fi minim, întrucât perioada 

de tranziţie este menită să 

extindă status quo-ul pri-

vind condiţiile de viaţă prin 

continuarea aplicării legis-

laţiei europene în timpul 

perioadei şi prin menţine-

rea jurisdicţiei Curţii de Jus-

tiţie a UE.

Drepturile cetăţenilor vor 

rămâne aceleaşi ca atunci 

când Regatul Unit era par-

te a Uniunii Europene, în 

timp ce Regatul Unit va con-

tinua să participe la progra-

mele Horizon şi Erasmus. 

Protocolul irlandez nu se 

va aplica deocamdată în-

trucât Regatul Unit va con-

tinua să participe la uniu-

nea vamală şi la piaţa uni-

că ale UE.

Totuşi, Regatul Unit nu va 

mai fi  reprezentat în institu-

ţiile UE şi în luarea deciziilor 

acestora, aşadar Londra nu va 

avea un cuvânt direct de spus 

cu privire la ce face blocul co-

munitar în această perioadă, 

dar va trebui să respecte obli-

gaţiile unui stat membru pen-

tru acea perioadă.

Tranziţia presupune ca Re-

gatul Unit să urmeze aceleaşi 

reguli ca un stat membru al 

UE, astfel că libertatea de cir-

culaţie va fi  parte a acesteia.

După prima rundă a nego-

cierilor privind Brexitul, Re-

gatul Unit şi UE au căzut de 

acord asupra aspectelor fi nan-

ciare ale raportului comun din 

decembrie 2017, Londra ur-

mând să achite o ''factură a 

divorţului'' în valoare de apro-

ximativ 39 de miliarde de li-

re sterline net.

În cazul unei extinderi a 

perioadei de tranziţie, vor fi  

necesare alte tratative pen-

tru a suplimenta plăţile Lon-

drei către vistieria UE, întru-

cât Regatul Unit ar trebui să 

achite cheltuielile ce revin 

oricărui alt stat membru cu 

drepturi depline.

Brexit: Cum va funcţiona UK 
în perioada de tranziţie?
Brexitul se va produce pe 31 ianuarie la ora 23:00, indiferent 
dacă celebrul orologiu Big Ben va bate sau nu 

Acordul de retragere stipulează că Regatul Unit şi UE pot decide până în iulie să extindă într-o „decizie unică”

Facebook şi alte companii 

mari printre care produ-

cătorul de electronice LG 

şi compania de servicii 

fi nanciare Standard 

Chartered au decis să 

restricţioneze deplasările 

angajaţilor către China în 

contextul în care numărul 

deceselor din cauza coro-

navirusului a urcat marţi 

la 106, transmite Reuters.

Companiile aeriene au 

anulat de asemenea mai 

multe zboruri şi au modi-

ficat calendarele de zbor în 

condiţiile în care tot mai 

multe ţări au emis averti-

zări de călătorie nu doar 

către provincia Hubei, de 

unde a izbucnit coronavi-

rusul, dar şi către restul 

Chinei continentale.

Statele Unite a avertizat 

luni că americanii ar trebui 

să „reconsidere” orice vizi-

tă în China, în timp ce Co-

reea de Sud şi-a ridicat ni-

velul de avertizare de călă-

torie marţi, recomandându-le 

cetăţenilor să se abţină de 

la călătorii spre China.

Totodată, Facebook a de-

venit prima companie ame-

ricană majoră care a anun-

ţat, după avertismentul de 

călătorie emis de guvernul 

federal, că restricţionează 

deplasările angajaţilor. Com-

pania le-a cerut angajaţilor 

să renunţe la orice călăto-

rie „non-esenţială” către Chi-

na continentală şi le-a spus 

celor care au făcut deja de-

plasarea acolo să lucreze de 

acasă, potrivit unui purtă-

tor de cuvânt al companiei.

Lufthansa a anunţat luni 

că rezervările pentru zboru-

rile către şi dinspre China s-au 

redus uşor din cauza izbuc-

nirii coronavirusului.

Facebook și alte companii 
restricționează deplasările 
angajaților spre China
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Compania Clujana, ope-

rând fabrica de pielărie şi 

încălţăminte care era cea 

mai mare din regiune în 

anii '80, intrată în insol-

venţă la începutul anului 

2018 şi afl ată la acest 

moment în reorganizare, 

va cumpăra pachetul 

majoritar de acţiuni, de 

66%, la producătorul de 

încălţăminte S-Karp din 

Braşov, cu doar 1 euro.

S-Karp a fost prima compa-

nie preluată de ROCA, platfor-

mă creată de CITR, jucător pe 

piaţa de insolvenţe. După pre-

luarea de către ROCA, S-Karp 

a început extinderea în mall-uri. 

La acest moment, S-Karp, cu 

accent pe încălţămintea mon-

tană, are 10 magazine (3 în 

Bucureşti, în AFI Cotroceni, 

Plaza Mall şi ParkLake), 2 în 

Braşov, 1 în Ploieşti, 1 în Mier-

curea Ciuc, 1 în Cluj, 1 în Ba-

ia Mare şi 1 în Oradea.

În această tranzacţie, CITR 

este de ambele părţi, fi ind ac-

ţionar al ROCA, dar şi admi-

nistrator judiciar al Clujana.

Clujana este controlată de 

Consiliul Judeţean Cluj, cu 

93,4% din acţiuni, în acţio-

nariat fi ind şi SIF Oltenia, cu 

1,2%. În 2018 a avut afaceri 

de 6,4 milioane lei şi o pier-

dere de 5,3 milioane lei, cu 

237 de angajaţi.

În anii anteriori, cifra de 

afaceri era de circa 8-9 mi-

lioane lei, iar profit nu a fost 

înregistrat decât în 2016, cu 

un plus modic de 212.967 

lei. În 2018, datoriile au scă-

zut însă de la 14,8 milioa-

ne lei la 4,5 milioane lei. 

Clujana a intrat în insolven-

ţă la începutul anului 2018, 

la propria cerere.

Planul companiei este în-

să de a reveni pe piaţă, prin 

redimensionarea schemei de 

personal, dar şi deschiderea 

unor noi magazine, vânza-

rea online şi găsirea unui 

investitor, mizând pe bran-

dul companiei.

Insolvenţa companiei a 

fost explicată prin marja co-

mercială insuficientă pentru 

acoperirea costurilor fixe, 

cresterea salariului minim 

în mai 2016 şi februarie 2017, 

care a generat cheltuieli su-

plimentare pentru societate 

de circa 150.000 lei/lună, 

dependenţa faţă de contrac-

tele de lohn, dificultăţi în 

recuperarea creanţelor.

Falimentara Clujana dă un euro pe o firmă din Brașov

Dezvoltatorul imobiliar 

Iulius, deţinut de omul 

de afaceri Iulian Dascălu, 

originar din Iaşi, pune pe 

masă 23,5 milioane de lei 

pentru ca, prin interme-

diul companiei Carbo 

Europe, să achiziţioneze 

pachetul de 31% din 

Carbochim, producător 

de abrazive industriale. 

Oferta este desfăşurată 

pe bursă şi se va încheia 

în data de 6 martie.

Compania Iulius a defi ni-

tivat procesul de achiziţie a 

pachetului majoritar de acţi-

uni al producătorului de ma-

teriale abrazive Carbochim SA 

Cluj-Napoca şi a lansat o ofer-

tă publică obligatorie. “Repre-

zintă materializarea unui 

obiectiv al dezvoltatorului ie-

şean în real-estate de a-şi di-

versifi ca portofoliul, cu orien-

tare spre segmentul producţi-

ei industriale, de nişă”, trans-

mit reprezentanţii companiei.

Compania ieşeană a vi-

zat extinderea activităţii că-

tre alte domenii, mai exact 

către segmentul de produc-

ţie. În prezent, este acţiona-

rul majoritar al Carbochim 

SA, cel mai mare producă-

tor de abrazive profesiona-

le din România.

„Compania Iulius s-a de-

dicat în totalitate dezvoltă-

rii de proiecte regionale de 

referinţă, cu un puternic im-

pact în comunităţile în care 

suntem prezenţi. Ocupăm o 

poziţie dominantă pe piaţa 

imobiliară din România şi 

ne-am dorit să ne extindem 

aria de expertiză către pro-

ducţie, cu aceeaşi implicare 

şi pasiune. Astfel, conside-

răm că achiziţionarea pache-

tului majoritar de acţiuni al 

Carbochim Cluj-Napoca re-

prezintă o decizie strategică 

în activitatea noastră şi, tot-

odată, o provocare. Carbo-

chim are o experienţă nota-

bilă în domeniu, de peste 70 

de ani, şi credem în capaci-

tatea sa de dezvoltare. Sun-

tem convinşi că îmbinând 

know-how-ul Carbochim cu 

viziunea şi experienţa în pro-

perty management ale Iulius 

vom realiza obiectivul nos-

tru comun, acela de a con-

solida strategia de creştere 

şi de a aduce plus-valoare 

portofoliului", a declarat Iu-

lian Dascălu, preşedintele 

companiei Iulius.

Operarea Carbochim SA 

va fi asigurată de aceeaşi 

echipă specializată, care s-a 

implicat în dezvoltarea fa-

bricii de până acum. Acti-

vitatea de producţie, comer-

cializare şi distribuţie nu 

va fi afectată şi nu vor fi 

disponibilizări.

Înfiinţat în anul 1991, Iu-

lius este singurul dezvolta-

tor şi operator de proiecte 

de tip mixed-use din Româ-

nia, cu un portofoliu ope-

raţional care cuprinde pes-

te 300.000 mp de spaţii de 

retail şi 146.200 mp de spa-

ţii office.

Compania a creat reţeaua 

naţională Iulius Mall, cu pa-

tru shopping mall-uri regio-

nale (în Iaşi, Timişoara, 

Cluj-Napoca, Suceava) şi an-

samblurile mixte Palas Iaşi 

şi Iulius Town Timişoara.

„Cu un trafi c anual de pes-

te 68 milioane de vizitatori, pro-

iectele companiei sunt lidere de 

piaţă la nivel regional. Pe seg-

mentul offi ce, Iulius se numă-

ră printre cei mai mari dezvol-

tatori şi operatori de spaţii de 

birouri, având 12 clădiri clasa 

A integrate în proiecte mixte”, 

mai transmite compania.

Dascălu, proprietarul Iulius Mall, 
a pus ochii pe Carbochim!
Compania Iulius intră pe piața de producție industrială prin achiziția 
pachetului majoritar de acțiuni Carbochim SA din Cluj-Napoca

Iulius a defi nitivat procesul de achiziţie a pachetului majoritar de acţiuni al Carbochim SA

Înfi ințată în 1949 la Cluj - Napoca, Carbochim SA este, în 
prezent, cel mai mare producător de abrazive profesionale 
din România. Adresându-se unor piețe extrem de variate, 
Carbochim SA urmărește să ofere cele mai bune produse, 
fabricate în baza unor tehnologii modern. Carbochim SA 
produce corpuri abrazive cu liant ceramic, bachelitic, mag-
nezitic și elastic, discuri abrazive de debitare și debavurare, 
dar și abrazivi pe suport de hârtie, pânză, și nețesut, utiliza-
te atât în industria prelucrătoare și construcții, cât și cu uz 
general și retail.

În prezent, Carbochim SA are dezvoltat un sistem de 
distribuție care acoperă toate zonele geografi ce ale țării, 
dar și puternice legături comerciale către țări precum Cehia, 
Polonia, Ungaria, Elveția, Belgia, Germania, Italia.

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

¤ 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 în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. Giu-
seppe Verdi, cartier Iris, preţ 8 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren lângă Lacul Be-
liș-Fântânele, în supr. de 7500 
mp, C.F., fostul cătun Pleș, 
vis-a-vis de Bâlcești, drum de ac-
ces pe la Giucuţa, 15-20 m până 
la lac, preţ 4 euro/mp. Informaţii 
și detalii la tel. 0744-653097. 
(2.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

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

¤ Vând 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. (6.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare 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-

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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cipal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

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

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.

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

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând Dacia Break 1310, albă, 
fabricaţie 1996, cu acte în regulă, 
pentru Programul Rabla, în stare 
de funcţionare, preţ 180 euro, 
negociabil. Informaţii la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(1.7)

¤ 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

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0759-912176. (1.7)

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta și burlanul gratis, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (1.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, 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. (1.7)

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 ser-
tare, puţin folosit, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. Inf. su-
plimentare la telefon 0754-300728 
sau 0759-912176. (1.7)

¤ Vând aragaz cu 4 
ochiuri,puţin folosit, în stare bu-
nă, preţ negociabil. Aștept tele-
foane la 0741-028813. (1.7)

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

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (1.7)

¤ 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 calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 

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 asigurăm 
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.

DONAŢII

¤ Donez laptop unui copil dintr-o 
familie nevoiașă. Informaţii la te-
lefon 0745-569336. (1.2)

DIVERSE

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. tPentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la te-
lefonul 0745-569336. (1.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ 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. (1.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ 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. (1.11)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 

(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (1.7)

¤ Vând nucă în coajă, preţ 8 
RON/kg și miez de nucă la pre-
ţul de 25 RON/kg, producţie 
2019, a fost recoltată din zonă 
nepoluată, produs bio. Informa-
ţii la tel. 0744-955625. (8.11)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu becuri, 
stare bună, se vând în bloc, 
preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-401019. (6.7)

¤ 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

¤ Firma FQ BIOMAX CON-
STRUCT S.R.L., J12/1509/2014, 
C.U.I. 33120968, pierdut două 
certifi cate constatatoare terți și 
punct de lucru, din 2018. Se de-
clară pierdute și nule
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Între cer și mare

13:00 Aventura urbană

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:10 Convieţuiri

16:45 Fan/ Fun urban

17:15 Tărâmul dintre vânturi

18:30 Handbal feminin, Liga 
Florilor: SCM Gloria Buzau - 
CSM Bucuresti

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 Izolaţi în România

22:30 Adevăruri despre trecut

23:00 Moștenirea clandestină

ANTENA 1

12:00 Observator

14:00 Nuntă cu scântei

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 iUmor

22:00 Un sărut de milioane

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Dispari în 60 de 
secunde

22:45 Trenul cu bani

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Paradisul femeilor

18:00 Focus 18

19:00 Trăsniți

20:00 Un uriaș cu inima mare

22:00 Starea naţiei

23:00 Focus din inima 
României

23:30 Trăsniți

KANAL D 

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Mă numesc Zuleyha

22:00 Bravo, ai stil!

LOOK TV

12:00 HANDBAL MASCULIN, 
CAMPIONATUL EUROPEAN

13:30 Teleshopping

14:30 Rezumate handbal, 
Liga Campionilor

15:00 Teleshopping

16:00 Rezumatele etapei 
Bundesliga

17:00 Fotbal Bundesliga: 
Dortmund - Koln

19:00 Serie Full Impact

19:30 HANDBAL MASCULIN, 
CAMPIONATUL EUROPEAN

21:30 Rezumate handbal Liga 
Campionilor

22:00 Handbal feminin, Liga 
Campionilor: Ferencvaros – 
CSM București

23:30 Handbal feminin, Liga 
Campionilor: SCM Râmnicu 
Vâlcea – Krim Mercator 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

DIRECŢIA de INVESTIGARE a INFRACŢIUNILOR 
de CRIMINALITATE ORGANIZATĂ 

şi TERORISM
organizează, la data de 20 februarie 2020, concurs pentru 

ocuparea unui post vacant de

ŞOFER
din cadrul Biroului teritorial Bistriţa Năsăud al direcţiei.

Dosarul de concurs se va depune la sediul Structurii centrale, 
până la data de 7 februarie 2020.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021-4123226 
sau la adresa www.diicot.ro-Anunţuri posturi vacante.
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Doi români în 
sferturi la Australian 
Open la juniori
Perechea Nicholas David Ionel/
Leandro Riedi (România/
Elveţia), cap de serie numărul 
5, a învins, marţi, cu scorul de 
6-2, 6-2, perechea rusă Egor 
Agafonov/Evgeny Philippov, ca-
lifi cându-se în sferturile de fi na-
lă ale probei de dublu juniori 
de la Australian Open.
În faza următoare, învingătorii 
vor evolua împotriva italienilor 
Francesco Maestrelli și Samuel 
Vincent Ruggeri.
La dublu feminin juniori, pere-
chea Fatima Ingrid Amartha 
Keita/Shavit Kimchi (România/
Israel) a ajuns de asemenea în 
sferturi, după succesul, scor 
7-5, 6-1, cu cuplul Dayeon 
Back/Weronika Baszak (Coreea 
de Sud/Polonia), cap de serie 
numărul 8. În următorul tur, 
Keita și Kimchi vor da piept cu 
echipa Ziva Falkner/Matilda 
Mutavdzic (Slovenia/Marea 
Britanie). În schimb, perechea 
Sebastian Gima/Peter Fajta 
(România/Ungaria) s-a oprit în 
optimi, după ce a pierdut, scor 
3-6, 2-6, meciul cu britanicii 
Arthur Fery și Felix Gill, cap de 
serie numărul 7.

Handbaliştii reiau 
campionatul
Echipa de handbal masculin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj reia campionatul Diviziei A 
pe teren propriu. Universitarii 
vor juca împotriva echipei CSM 
Sighișoara duminică, 2 februa-
rie, de la ora 18:00 în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”.
CS Universitatea Cluj se afl ă pe 
locul doi în clasamentul seriei C 
din Divizia A cu 15 puncte, iar 
CSM Sighișoara este pe locul 
patru cu 9 puncte.
Preţul unui bilet este 10 lei, 
pensionarii și studenţii benefi ci-
ază de 50% reducere, iar elevii 
au accesul gratuit pe baza car-
netului de elev.

Transfer la echipa 
feminină de baschet

Baschetbalista Korinne 
Campbell și staff-ul tehnic al 
echipei de baschet feminin CS 
Universitatea Cluj au ajuns la un 
acord privind transferul baschet-
balistei la clubul universitar. 
Campbell va îmbrăca tricoul 
„alb-negru” până la fi nalul sezo-
nului. Baschetbalista joacă pe 
postul de fundaș și este origina-
ră din Princeton. Campbell a 
mai jucat în România la BC ICIM 
Arad în sezonul 2011-2012. 
Paok, DSK Basketball Karlin, 
West Virginia University sunt câ-
teva dintre echipele la care a 
mai evoluat americanca. 
Korinne Campbell a venit la „U” 
Cluj de la echipa grecească GS 
Kronos Agiou Dimitriou.

Pe scurt

Echipa naţională de tenis 

va juca pe 7 şi 8 februarie 

împotriva Rusiei în Fed 

Cup, la Cluj-Napoca.

Florin Segărceanu, căpita-

nul-nejucător al echipei de 

Fed Cup a României, a con-

vocat următoarele jucătoare 

pentru întâlnirea cu Rusia din 

Grupa Mondială a Fed Cup 

by BNP Paribas: Ana Bogdan 

(98 WTA), Irina Bara (160 

WTA), Gabriela Ruse (183 

WTA), Raluca Olaru (48 WTA 

la dublu) şi Jaqueline Cristi-

an (209 WTA).

Meciul cu Rusia se va dis-

puta în zilele de 7 şi 8 Februa-

rie 2020, în Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca, şi contează pen-

tru califi carea la Finalele Fed 

Cup by BNP Paribas de la Bu-

dapesta, din 14-19 aprilie 2020.

„O să fi e un meci foarte 

greu şi din păcate nu am pu-

tut să aducem la lot cele mai 

bune jucătoare. Pentru mine 

este o dezamăgire că nu avem 

cea mai bună echipă, dar tre-

buie să înţelegem că tenisul 

este în primul rând un sport 

individual, iar jucătoarele tre-

buie să-şi vadă de propriile 

interese, să-şi vadă de carie-

ră şi să se menajeze. Pe de al-

tă parte, avem acum un schimb 

de generaţii, pe care poate că 

îl făceam peste câţiva ani, şi 

mă bucur că o să putem tes-

ta o echipă mai tânără cu ju-

cătoare care au deja experi-

enţă internaţională şi este mo-

mentul să arate ce pot la echi-

pa naţională”, a declarat Flo-

rin Segărceanu, căpitanul-ne-

jucător al echipei României.

România nu se va putea 

baza la acest meci pe Simo-

na Halep, Sorana Cîrstea, Mo-

nica Niculescu, Irina Begu şi 

Mihaela Buzărnescu. Primele 

patru jucătoare şi-au stabilit 

alte obiective în 2020, în timp 

ce Mihaela Buzărnescu este 

accidentată. Meciul dintre 

echipele naţionale ale Româ-

niei şi Rusiei va avea loc la 

Sala Polivalentă din Cluj-Na-

poca, după următorul pro-

gram: vineri, 7 Februarie, de 

la ora 16:00; sâmbătă, 8 Fe-

bruarie, de la ora 14:00.

Florin Segărceanu a anunţat lotul 
echipei României pentru duelul 
cu Rusia din Fed Cup Mario Camora, 33 de ani, 

are şanse mari să fi e pri-

mul jucător naturalizat 

care va evolua pentru naţi-

onala României de fotbal.

Căpitanul lui CFR Cluj va 

obţine cel mai probabil cetă-

ţenia română în luna februa-

rie, iar acest lucru îl va face 

eligibil pentru meciul cu Is-

landa din barajul pentru cali-

fi carea la EURO 2020.

Mihai Stoichiţă, directorul 

loturilor naţionale, a anunţat 

că dacă Camora va reuşi să 

obţină cetăţenia are şanse 

mari să fi e convocat la echi-

pa naţională.

„Să fi e jucători de valoare, 

nu orice jucător care intră bi-

ne într-un meci şi gata. Am 

mai pomenit eu de nişte su-

gestii cu jucători pasageri prin 

campionatul României, cu ju-

cători care trebuie naturali-

zaţi. Dacă Rădoi îl va avea pe 

Camora cu cetăţenie, sigur îl 

va chema la naţională. Pe ba-

za nivelului sportiv al lui Ca-

mora, nu pe altceva”, a fost 

declaraţia lui Mihai Stoichiţă 

la un post de televiziune.

Mario Camora joacă pen-

tru CFR Cluj din anul 2011, 

de când a fost adus din Por-

tugalia. Între timp, Camora a 

adunat 420 de meciuri pen-

tru campioana României şi a 

marcat de 12 ori.

Mirel Rădoi are mari pro-

bleme în fl ancul stâng al de-

fensivei, motiv pentru care a 

luat în calcul inclusiv o reve-

nire a lui Radu Ştefan la echi-

pa naţională.

Camora, la un pas 
de naţionala României!

Tsmoki Minsk este pe pri-

mul loc în Grupa J 

din FIBA Europe Cup 

cu trei victorii şi o înfrânge-

re în primele patru partide 

disputate. Formaţia 

din Belarus a învins 

Universitatea Cluj în meciul 

tur cu 78-76 la fi nalul unui 

joc în care clujenii au fost 

conduşi la un moment dat 

cu un ecart de 18 puncte.

Mihai Silvăşan a fost pre-

zent la conferinţa de presă 

premergătoare meciului după 

ce Dusko Vujosevic a întâm-

pinat anumite probleme.

„Îmi pare rău că domnul 

Vujosevic nu a putut să fi e 

prezent aici, dar a apărut o 

problemă şi a trebuit să mear-

gă în altă parte. Vom avea 

un meci extrem de difi cil în 

faţa unei echipe puternice 

din Liga VTB cu jucători ex-

trem de experimenţaţi. Au 

un componenţă dacă nu mă 

înşel 5 sau 6 jucători de pes-

te 30 de ani. Joacă un bas-

chet de calitate, în special în 

ultimele meciuri când nu au 

mai avut accidentări. Pentru 

noi este un meci foarte, foar-

te important, deoarece avem 

califi carea în mâini. Nu e 

100% că suntem califi caţi 

dacă batem pe Tsomki, dar 

facem un pas uriaş”, a de-

clarat Silvăşan.

Artis Ate, unul dintre cei 

mai importanţi apărători din 

trupa clujeană, a avut proble-

me medicale în ultimele zile, 

dar a revenit în echipă şi es-

te pregătit de jocul cu forma-

ţia din Belarus.

„Nu avem probleme de lot 

pentru meciul cu Tsomki. Ar-

tis Ate a revenit la antrena-

mente la 50-60% din capaci-

tate. Am avut un ultim an-

trenament foarte bun şi sper 

ca miercuri să fi m susţinuţi 

de un public numeros care 

să ne împingă de la spate.”

Silvăşan se teme 
de Eremenko şi Gavrilovic

Antrenorul formaţiei cluje-

ne a recunoscut că va acorda 

o atenţie sporită veteranului 

Vladimir Eremenko. Baschet-

balistul de 35 de ani care a 

trecut pe la echipe precum 

Khimki, Unics Kazan, Brose 

Bamberg sau Banvit este unul 

dintre cei mai periculoşi jucă-

tori din tabăra bieloruşilor.

„Sunt doi jucători foarte fi -

zici. Un plus pentru Eremenko 

la care se vede că a evoluat 

la cel mai înalt nivel. Chiar 

dacă din punct de vedere sta-

tistic nu apare foarte mult pe 

foaia de joc, dar felul cum în-

ţelege jocul îl face extraordi-

nar. Bineînţeles are o vârstă 

şi are puncte slabe. Trebuie 

să îi atacăm unde au puncte-

le slabe ei. Trebuie să fi m pu-

ternici din punct de vedere fi -

zic pentru a avea o şansă cu 

Tsomki”, a explicat Silvă.

Universitatea Cluj trece 

printr-o formă destul de sla-

bă, iar acest lucru s-a văzut 

inclusiv în ultima etapă de 

campionat. Ardelenii au în-

vins chinuit pe Dinamo 

într-un meci în care plecau 

cu prima şansă.

„În ultima lună am avut 

meciuri mai puţin reuşite. Am 

avut şi câteva înfrângeri, în-

să eu cred că avem capacita-

tea şi jucătorii necesari pen-

tru a ne mobiliza exemplar 

pentru a ne ridica la nivelul 

unui astfel de meci. Motiva-

ţia jucătorilor este maximă, 

iar eu personal sunt foarte op-

timist”, a mai adăugat antre-

norul clujenilor.

Nandor Kuti a fost şi el pre-

zent la conferinţa de presă î-

naintea meciului cu trupa din 

Minsk. Internaţionalul român 

speră ca evoluţia din meciul 

de la Cluj să fi e una pe mă-

sura importanţei jocului.

„Vom juca cu o echipă foar-

te bună, experimentată, care 

joacă foarte bine în ultima pe-

rioadă. Califi carea este în mâi-

nile noastre, deoarece avem 

ultimele două meciuri pe te-

ren propriu. Cred că noi ple-

căm cu prima şansă pentru 

că jucăm pe teren propriu şi 

avem publicul de partea noas-

tră. Ne dă încredere repriza 

secundă din Belarus şi spe-

răm să nu mai începem la fel 

de slab”, a spus Kuti.

U-BT Cluj primeşte vizita lui Tsmoki-Minsk: 
„Un meci uriaş pentru calificare“
U-Banca Transilvania Cluj primeşte vizita celor de la Tsmoki Minsk, 
miercuri, de la ora 19:00, într-un meci care se va disputa în Sala BT Arena

U-BT Cluj joacă un meci extrem de important în compania formaţiei Tsmoki Minsk în FIBA Europe Cup
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