Elicopter SMURD pentru regiunea de nord-vest. După 5 ani!
Inaugurarea heliportului SMURD de la Jibou (Sălaj) s-a făcut în prezenţa secretarului
de stat Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Pagina 3
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Gunoaiele se adună!
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ADMINISTRAŢIE

Când încep lucrările
la park&ride-ul
de la Aeroport?

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor nu este gata, în ciuda laudelor Consiliului Județean
că se lucrează la „foc continuu” și o parte a investiției este gata de inaugurare.
ALIN TIŞE | președintele Consiliului Judeţean Cluj

SEPTEMBR
IE

Septembrie 2016 „Nu am tras pe nimeni la răspundere,
nu am dat pe nimeni afară din Consiliu. Nu acesta este scopul meu.
Vom ﬁ mai atenţi pe viitor. Nu cred că se impune ca mass media
să spună că funcţionarii publici vor să prejudicieze judeţul.
Nimeni nu lucrează contra judeţului.“

2016

Primăria şi Consiliul Judeţean Cluj şi-au
dat mâna în vederea realizării unor parcări de tip „park&ride”.
Pagina 11
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Arhitectă din Cluj,
program inedit în SUA
O absolventă a Facultăţii de Arhitectură şi
Urbanism din Cluj ajută la realizarea unei
case pasive.
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George Maior,
audiat la DNA

a 43 din Mănăștur/Grigorescu
ile 35/46 din Centru/Piața Gării
ia 46B din Mărăști
ia 50 de pe Bd. Muncii
PUBLICITATE

Fostul şef SRI a fost audiat de procurorii
DNA într-un dosar de corupţie.
Pagina 3
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MAREA MINCIUNĂ
a Consiliului Județean
O firmă de casă
a PD-L, apropiată
de Elena Udrea,
va continua
lucrările la Centrul
de Deșeuri,
care toacă banii
și nervii clujenilor
de mai mult
de un an!
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264.415.167
email: cristina.pencof@romsystems.ro
pencofcristina@gmail.com

Detalii în pagina 2
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işti „vând”
deputat
sta PNL Cluj pentru pară: „Există un protocol pe
ta”. Buda: „Nu discutăm
speculaţii”.
Pagina 2

a Cluj
noiembrie, Cluj-Napoca
ediţie a Cluj Technology
t care va reuni antreprerogramatori.
Pagina 6

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Mariana Rațiu, manager de proiect al Centrului de Deșeuri

Alin Tișe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj

Paginile 4-5

Județul Cluj a cheltuit sute de milioane de euro pe un proiect care, de 8 ani, bate pasul pe loc, rampa de gunoi
de la Pata Rât nu e închisă, clujenii plătesc facturi majorate la salubritate, iar rampele permanente ale RADP-ului
(de patru ani de zile nu mai putem vorbi de rampe temporare) nu mai fac față tonelor de deșeuri care se depozitează.
Clujul este nevoit să își transporte gunoaiele la Oradea sau Târgu Mureș. Paginile 4-5
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Culisele negocierilor pentru
demiterea Vioricăi Dăncilă
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă
este susţinută de PNL, USR, PMP şi UDMR.
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Ludovic Orban a prezentat, ieri, concluzia negocierilor cu partidele parlamentare în vederea susţinerii moţiunii de cenzură.
Acesta a spus în şedinţa
Biroului Executiv că USR
şi PMP şi UDMR au anunţat că vor susţine moţiunea de cenzură.
„După discutiile PNL cu
minorităţile: votul va ﬁ la liber, ﬁecare parlamentar va
vota după cum îi dictează
conştiinţa”, au aﬁrmat surse liberale.
Totodată, negocierile cu
ALDE nu au fost concluzionate, însă direcţia e pozitivă,
potrivit liderului PNL, însă va
mai exista încă o discuţie.
În cadrul discuțiilor din
ședința PNL, conform unor
surse, Ludovic Orban le-a
transmis liberalilor că în urma discuției cu cu Călin Popescu Tăriceanu, ALDE „are
disponibilitate să susțină
moțiunea”, însă nu sunt de
acord cu alegerile anticipate.
Din discuțiile cu Pro România a rezultat că partidul
lui Victor Ponta va decide dacă susține moțiunea după votul din Parlament pentru restructurarea Guvernului.
„Datorită faptului că Ponta i-a cerut lui Dăncilă niște
lucruri legate de remaniere și
candidatul la prezidențiale, a
zis că preferă să aibă o poziție
după solicitarea de vot pe ramniere. Au spus că sunt dispuși
să susțină moțiunea, dacă
Dăncilă nu vine cu remanierea în Parlament și dacă nu
acceptă condițiile.”, au declart surse participante la
ședința liberalilor.
„La discuţia cu ALDE la
care au participat Toma Petcu, Varujan Vosganian, Popa şi Chiţoiu: există disponibilitate din partea ALDE

Calcule politice

Premierul României Viorica Dăncilă

Preşedintele PNL Ludovic Orban

de a susţine moţiunea de
cenzură. Erau interesaţi de
ce o să se întample după.
Noi am spus că vrem anticipate, ALDE a spus că nu
vrea alegeri anticipate”, lea spus Orban liberalilor.
Ludovic Orban a declarat
care sunt condiţiile Pro România pentru susţinerea moţiunii de cenzură:
„Am avut un calendar de
discuţii cu toate formaţiunile
politice şi grupurile parlamentare, mai puţin cu PSD. Am
avut discuţii cu partenerii din
Opoziţie în primul rând cu care am convenit asupra textului, asupra semnării moţiunii
şi asupra unui calendar. Ulterior am avut negocieri cu reprezentanţii UDMR. De altfel,
după discuţiile pe care le-am
avut cu preşedintele UDMR,
acesta a anunţat susţinerea
moţiunii de cenzură. Apoi am
avut discuţii cu ALDE şi Pro
România. În aceste ultime două discuţii am reţinut disponibilitatea celor două formaţiuni politice de a susţine moţiunea de cenzură. În ceea ce
priveşte poziţia Pro România,

ei ne-au transmis că aşteaptă
să vadă în ce măsură premierul Dăncilă va respecta solicitările formulate privitoare la
remaniere ca urmare a schimbării conﬁguraţiei politice şi
de asemenea alte condiţii. În
mod evident în cazul în care
la remaniere nu vor ﬁ îndeplinite aceste condiţii, există disponibilitatea din partea parlamentarilor Pro România de a
susţine moţiunea de cenzură”,
a aﬁrmat Orban, după BEX.
Moțiunea de cenzură va ﬁ
depusă după votul de săptămâna viitoare pentru restructurarea Cabinetului Dăncilă.
Pentru ca moțiunea să ﬁe
adoptată, este nevoie de 233
de voturi. Dacă moțiunea va
ﬁ susținută de parlamentarii
ALDE și Pro România, Guvernul Dăncilă ar putea ﬁ demis
fără prea multe probleme.
Totodată, preşedintele PNL
a susţinut că moţiunea va ﬁ
depusă la momentul oportun.
În ședința BEX a PNL, parlamentarilor partidului li s-a
transmis să nu plece din țară,
indiferent de motiv, până după data de 20 octombrie.

Pe scurt
Mamă și fiică ce locuiau la
Pata Rât, căutate de Poliție
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tată pentru lămurirea unor împrejurări referitoare la o faptă de agresiune, existând indicii că aceasta s-ar sustrage urmăririi penale. Cei care pot da detalii referitoare la locul
în care s-ar aﬂa femeia și minora, sunt
Polițiștii clujeni au fost nevoiți să demarerugați să apeleze numărul unic de urgență
112 sau să se adreseze Secție 7 Poliție din
ze o urmărire spectaculoasă pe străzile din
Cluj-Napoca”, transmite IPJ Cluj.
Florești. "La data de 9 septembrie, în jurul
orei 21.20, în urma unei sesizări, polițiștii
au depistat și reținut pentru 24 de ore un
bărbat de 51 de ani din comuna Florești.
Bărbatul nu a oprit la semnalele
Primăria Cluj-Napoca a anunțat punerea în polițiștilor, reușindu-se blocarea acestuia
funcțiune a două semafoare pe Bulevardul în traﬁc pe strada Tudor Vladimirescu.
Muncii. “Primăria Municipiului Cluj-Napoca Întrucât cel în cauză emana halenă alcoolică, a fost supus testării cu aparatul etiloanunţă punerea în funcțiune a două noi
test, rezultând o concentrație alcoolică de
instalații de semaforizare a unor treceri de
peste 1.20 mg/l alcool pur în aerul expipietoni, în următoarele zone: Bulevardul
Muncii – zona Eckerle, Bulevardul Muncii – rat. Bărbatul a fost condus la o unitate
zona Liceul Aurel Vlaicu. Menționăm că tra- medicală unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În
versarea pietonilor se face prin acționarea
butoanelor. Rugăm conducatorii auto și pi- cauză se efectuează cercetări sub aspectul
săvârșirii infracţiunii de conducerea unui
etonii să circule cu prudență în zona
vehicul sub inﬂuența alcoolului sau a altor
menționată și să respecte reglementările
substanțe", transmite IPJ Cluj.
de circulație”, a anunțat municipalitatea.

Urmărire în Florești.
Un șofer beat nu a oprit,
deși a fost somata

Două semafoare noi
pe Bulevardul Muncii

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu Ê reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj
nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română,
Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin
abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
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Pentru ca Guvernul să
fie demis prin moţiune
de cenzură este nevoie
de votul a 233 de parlamentari. Președintele
PNL Ludovic Orban a declarat că moţiunea de
cenzură va fi depusă de
către liberali atunci când
partidul va avea peste
233 de semnături.
„Vom depune moţiunea
de cenzură când vom
avea peste 233 de semnături, ca o garanţie a
unei majorităţi clare în
susţinerea moţiunii de
cenzură. Este necesară
această măsură de precauţie, pentru că opoziţia are la dispoziţia sa o
singură moţiune de
cenzură pe sesiune parlamentară, un singur
glonţ pe ţeavă și trebuie ca această unică moţiune de cenzură pe sesiune parlamentară să
fie folosită atunci când
există cea mai mare
șansă pentru ca moţiunea de cenzură să fie
adoptată”, a spus recent Orban.
Premierul Viorica
Dăncilă vrea să ceară
parlamentului un vot
pentru un guvern restructurat, care să aibă
doar 19 miniștri plus
premierul, faţă de 29
de posturi în prezent.
Potrivit calculelor social-democraţilor, votul
ar urma să aibă loc
miercurea viitoare.
„Am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am
subliniat că nu ne este
teamă. (...) Ne dorim
să avem votul de încredere al Parlamentului,
dar dacă nu-l obţinem,
Guvernul nu cade (...)”,
a declarat Dăncilă.

Polițiștii desfășoară investigații pentru depistarea unei femei bănuită de comiterea unei agresiuni și a unei minore în vârstă de 3
ani, ﬁica acesteia. “Cea în cauză, o femeie
în vârstă de 27 de ani, din județul Bihor, comuna Abrămuț, care locuia fără forme legale în zona Pat Rât din Cluj-Napoca, este cău-
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Elicopter SMURD pentru regiunea
de Nord-Vest. După 5 ani!
Inaugurarea heliportului SMURD s-a făcut în prezenţa secretarului de stat Raed Arafat,
coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă
Elicopterul SMURD ce va
deservi judeţele regiunii
de nord-vest a fost operaţionalizat marţi, la Jibou,
ocazie cu care a fost inaugurat şi un heliport.
Platforma de aterizare
și elicopterul SMURD
au fost promise de Raed
Arafat încă din 2014.
Raed Arafat a subliniat că
operaţionalizarea elicopterului SMURD de la Jibou încheie o etapă a dotării cu astfel
de elicoptere, la nivel naţional, etapă ce va ﬁ urmată de
achiziţionarea a 10 elicoptere
pentru mediul montan.
„Aici este vorba de ultima
regiune care rămăsese fără
elicopter, regiunea de nordvest, care de astăzi are elicopter. Este un efort la care
au participat mai multe instituţii: Consiliul Judeţean
Sălaj, Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă,
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Sălaj, Spitalul Clinic Judeţean Cluj, care răspunde medical de acest elicopter, Spitalul Clinic Judeţean Oradea, care va participa cu medici pe acest elicopter”, a precizat şeful DSU.
Raed Arafat declarase anterior că s-a ales județul Sălaj în detrimentul județului
Cluj pentru ca zona de acoperire a elicopterului să nu
se suprapună cu cea a aparatului din Mureș. Responsabilitatea operării pe linie medicală urma să revină însă
Spitalului Clinic Județean de

nătăţii, ridicându-se la circa 5,5
milioane de euro.

Heliport pentru un
elicopter inexistent

Elicopterul va ﬁ deservit de cadre medicale din Cluj Napoca şi Oradea şi nu va putea zbura pe timp de noapte

RAED ARAFAT | șeful Departamentului
pentru Situații de Urgență
„(...) Există o unitate de pompieri la Jibou care ca
spațiu permite să ﬁe dezvoltată baza aeriană în care
să stea elicopterul. Așa că elicopterul cel mai probabil,
când va ajunge aici, va ﬁ amplasat la Jibou, ceea ce
permite să deservească zona foarte bine. Acolo
urmează ca autoritățile locale să investească în
hangar, care va trebui să ﬁe construit lângă platforma
betonată care deja este acolo. Există toate spațiile
necesare inclusiv pentru echipajul care va ﬁ. Medicii
care vor face gardă pe acest elicopter vor ﬁ medici de
urgență din Cluj, Oradea și din Zalău (martie 2014)“
Urgență Cluj, răspunzătoare
de organizarea activității medicale și de elicopter în cadrul SMURD-ului.
În ianuarie 2015, fostul
președinte al Consiliului
Județean Cluj, Mihai Seplecan îl critica în termeni duri
pe Raed Arafat pentru că a
decis să mute elicopterul
SMURD de la Cluj la Jibou.
Acesta spunea că „Raed Arafat urăşte Clujul” pentru că

fostul primar, Gheorghe Funar i-a pus „beţe în roate pe
vremea când încerca să pună bazele SMURD în municipiu”. Arafat se scuza atunci,
spunând că „se lucrează pe
anumite cercuri de intervenție
ca să se ajungă să se acopere țara egal” și că s-a ales
locația pentru ca aparatul să
ﬁe „complementar elicopterului de la Târgu Mureș, nu
să-l anihileze”.

De ce Jibou și nu Cluj?
Acesta a explicat de ce sa ales amplasarea elicopterului la Jibou, în detrimentul
municipiului Cluj Napoca, ce
dispune de un sistem medical bine dezvoltat.
„De ce la Jibou? Pentru că
dacă se punea la Cluj, zona de
intervenţie primară, imediată,
se intercala cu zona Mureşului
şi atunci aveam două elicoptere care deservesc aproape aceeaşi zonă şi rămâneau zone
descoperite din judeţele Satu
Mare, Bihor şi Maramureş şi
din acest motiv decizia noastră, acum vreo trei ani, a fost
amplasarea elicopterului întrun loc care să permită intervenţia mai rapidă şi în zonele
respective şi să ﬁe complementar cu elicopterul din Mureş,
nu să concureze pe aceeaşi zonă de intervenţie. Din punctul
meu de vedere este un efort

maxim care s-a făcut. Elicopterul este achiziţionat prin fonduri ale Ministerului Sănătăţii”, a subliniat Raed Arafat.
Ministru secretar de stat a
adăugat faptul că deja s-a discutat cu autorităţile din Cluj
Napoca pentru realizarea, în
circa un an de zile, a unui helipunct, amplasat foarte aproape de zona clinicilor medicale din oraş.
Potrivit lui Raed Arafat, elicopterul va ﬁ deservit de cadre medicale din Cluj Napoca şi Oradea şi nu va putea
zbura pe timp de noapte.
Investiţia de la Jibou, realizată în curtea punctului de lucru
al pompierilor din localitate, a
fost ﬁnanţată cu circa 1,6 milioane de lei de către CJ Sălaj, pentru construcţia heliportului şi a
bazei aeromedicale, valoare elicopterului SMURD, achiziţionat
din fonduri ale Ministerului Să-

În august 2017, Primăria
Cluj-Napoca şi ISU Cluj anunțau
construirea unui heliport pe
amplasamentul parkingului de
pe Moților, situat în imediata
vecinătate a Primăriei. Primarul Emil Boc preciza că municipalitatea clujeană va suporta
costurile necesare amenajării
heliportului. Doar că anii au
trecut, iar elicopterul a întârziat să mai vină.
În luna noiembrie a anului trecut, europarlamentarul
Daniel Buda o acuza pe Ministrul de Interne, Carmen
Dan, că întârzie soluționarea
heliportului de la Jibou, promis încă din 2014 de Raed
Arafat. Acesta nu deține pistă de aterizare, iar elicopterul
SMURD alocat Sălajului ar urma să ajungă la casat din pricina întârzierii. Din păcate,
momentan, elicopterul de la
Târgu-Mureș trebuie să acopere o zonă mult prea mare,
care cuprinde județele Alba,
Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureş,
Sălaj, Braşov, Sibiu, Covasna,
Maramureş, Harghita și Bihor.
„Vorbim despre cazurile
grave, oameni a căror viață
atârnă de un ﬁr de ață și pentru care transportul rapid de
la o unitate spitalicească fără
dotările necesare la o clinică
de specialitate înseamnă o
șansă la viață”, spunea atunci
Daniel Buda.

Tabletele destinate votului nu sunt George Maior, audiat la DNA
disponibile în acest moment
într-un dosar de corupţie
Prim-adjunctul STS, IonelSorin Bălan a aﬁrmat,
marți, că în prezent, tabletele destinate introducerii
datelor votanților în secție
sunt sigilate și nu pot ﬁ
folosite, ﬁind obiectul
anchetei Comisiei parlamentare. STS încearcă să
facă disponibile sistemele
informatice până la
prezidențiale, a spus acesta.
Întrebat dacă membrii comisiei parlamentare au veriﬁcat datele din tabletele ce vor
ﬁ folosite la vot, prim-adjunctul STS, Generalul Ionel-Sorin
Bălan a răspuns: "Exact așa am
rugat și comisia să aibă amabilitatea de a înțelege că timpul se scurge, noi nu am accesat terminalele, tabletele respective pentru că avem o solicitare foarte clară din partea comi-

siei de anchetă, de asemenea
și sistemele informatice sunt
sigilate, ca atare în momentul
de față nu putem să lucrăm pe
aceste sisteme. Este necesar ca
în perioada următoare să se ia
o decizie și aceste sisteme să
poată ﬁ folosite".
Acesta a mai precizat că
decizia de a da în folosință
tabletele o poate lua doar Comisia de anchetă și că un termen rezonabil pentru acest
lucru ar ﬁ maxim trei luni.
"Un timp rezonabil este trei
luni, dar nu mai sunt trei luni,
o să încercăm și o să reușim
să facem disponibile sistemele informatice și în perioada
aceasta(...) Nu se pune problema de a nu le îndeplini pentru că eu cunosc foarte bine
capabilitățile și capacitățile
personalului pe care îl con-

duc", a mai completat acesta,
la ﬁnele Comisiei de anchetă
din parlament pentru fraudarea alegerilor din 26 mai.
Înaintea conducerii STS a
fost audiat în comisia de anchetă directorul Institutului
Național de Statistică (INS) Tudorel Andrei. Acesta a declarat
că au existat inadvertențe în
centralizarea voturilor, însă
acestea nu au afectat în niciun
fel rezultatul ﬁnal al alegerilor.
Înaintea vacanței parlamentare, Comisia de anchetă
pentru posibile fraude la europarlamentare a audiat-o pe
fostul ministru de Interne Carmen Dan. Ea a declarat că
Serviciul de Telecomunicaii
Speciale (STS) nu ar trebui să
se mai ocupe de alegerile din
România, iar sarcinile STS ar
putea ﬁ preluate de AEP.

Fostul şef SRI, George Maior,
a fost audiat de procurorii
DNA în calitate de martor,
într-un dosar de corupţie,
au declarat surse judiciare.
Potrivit surselor citate, George Maior, ambasador al României în SUA şi fost director al
SRI, are calitatea de martor
într-un dosar de corupţie. El
este audiat, la ora transmiterii ştirii, la sediul DNA:
Potrivit informaţiilor apărute in spaţiul public, audierea
ar avea legătură cu vizita efectuată de fostul lider PSD Liviu
Dragnea în SUA în anul 2017.
De altfel, la ﬁnalul anului
trecut, fostul preşedinte PSD
spunea că are informaţii potrivit cărora i-a fost făcut un dosar penal cu privire la deplasarea sa în America, atunci când
Dragnea a participat la ceremo-

nia de învestire a lui Trump în
calitate de preşedinte al SUA.
În fotograﬁile apărute publice
la acera vreme, fostul lider PSD
se vedea în cadru cu Sorin Grindeanu şi Donalt Trump.
Elliott Broidy este cel care
i-a invitat, în calitatea sa de
vicepreşedinte al Comitetului
de învestire a preşedintelui
Statelor Unite, pe liderul PSD
Liviu Dragnea şi pe fostul premier Sorin Grindeanu la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, din ianuarie 2017.
Ulterior, procurorii au deschis o anchetă în care era vizat Elliot Broidy, acesta ﬁind
acuzat că şi-a folosit inﬂuenţa pentru consolidarea relaţiilor de afaceri cu lideri străini,
potrivit Associated Press.
Procurorii anchetează dacă Broidy şi-a folosit inﬂuen-

ţa pe lângă preşedintele Donald Trump pentru câştiguri
persoanle şi încălcarea Legii
privind Practicile Străine Ilegale, care interzice cetăţenilor americani să ofere oﬁcialilor străini beneﬁcii pentru a
obţine avantaje economice.
Aceste beneﬁcii se referă la
invitaţia adresată oﬁcialilor
străini la procedura de învestitură a lui Donald Trump.

4 ANCHETĂ
8 ani de minciuni, furt și incompetență!
• Licitaţia pentru Centrul de Deşeuri a fost câştigată în
2011 de S.C. Confort SA şi Atzwanger Spa pentru 107,5
milioane lei fără TVA (23,8 milioane de euro)
• Lucrările trebuiau ﬁnalizate în luna mai 2013
• În octombrie 2014, contractul pentru construirea Centrului
de Deşeuri a fost reziliat după mai multe ilegalităţi şi lucrări
de mântuială
• În 2016, contractul pentru ﬁnalizarea Centrului de Deşeuri
a fost atribuit ﬁrmei Kranz Eurocenter contra sumei de 24
de milioane de euro
• Din 2012 şi până în prezent, valoarea investiţiei a
crescut de patru ori, ajungând să coste peste 101 milioane
de euro
• Procurorii spun că bugetul judeţului Cluj a fost prejudiciat
cu peste 13 milioane de lei
• În 2019, Consiliul Judeţean a reziliat, pentru a doua
oară, contractul pentru construirea Centrului de Deşeuri
• Regia Autonomă a Domeniului Public, aﬂată în subordinea
Primăriei municipiului Cluj-Napoca, este noul constructor
al Centrului de Deşeuri pe motiv de urgenţă (fără precedent)
pentru care va primi 11,6 milioane euro
• În prezent, stadiul ﬁzic al lucrărilor de execuţie la CMID
Cluj este de 55%, la 8 ani de la debutul proiectului
• Începând din septembrie 2019, municipiul Cluj-Napoca
este în pericol să nu mai aibă unde-şi depozita deşeurile.
Oraşul produce 10.000 de tone de gunoi pe lună
• În septembrie 2016, jurnaliştii Monitorul de Cluj au fost
singurii din ţară care au anticipat acest nou dezastru la
Centrul de Deşeuri odată cu venirea ﬁrmei Kranz Eurocenter
(al cărui patron derula afaceri „penale” cu Elena Udrea).
„Afacerea gunoielor miroase a minciună şi incompetenţă”
este titlul articolului unde am demonstrat, dacă mai era
necesar, că proiectul Centrului de Deşeuri este cea mai mare
ţeapă dată clujenilor de Consiliul Judeţean

ALIN TIȘE | președintele Consiliului Județean Cluj
iulie 2019 „Zona tehnică a
Centrului de Deșeuri este în
șantier, lucrările ﬁind în curs
de ﬁnalizare. În ceea ce
privește celula de depozitare,
ediﬁcarea acesteia reprezintă
o prioritate pentru Consiliului
Județean Cluj, întârzierile în
ﬁnalizarea obiectivului de
investiții neﬁind produse, nici
pe departe, din culpa forului
administrativ județean“
aprilie 2019 „Proiectul
Centrului de Deșeuri este
fazat și este în graﬁc“
ianuarie 2019 „În acest an
vom putea face o recepție
parțială a Centrului de
Management Integrat al
Deșeurilor, astfel că vom
da în funcțiune parțial. Din
septembrie va trebui deja
să folosim acest centru“
2017 „În sfârşit, Centrul de
Deşeuri intră în linie dreaptă. Lucrările ne dau speraţă că anul 2018 va
ﬁ anul în care acest Centru de Deşeuri va ﬁ, în sfârşit, terminat. Îmi pot
asuma astăzi o promisiune că anul 2018 va ﬁ anul în care acest centru
va ﬁ dat în funcţiune clujenilor. Lucrările sunt într-o stare avansată. Se
conturează acest Centru de Deşeuri. Sunt optimist“

MONITORUL A AVUT DREPTATE

Consiliul Județean
proiectul Centrului
„Afacerea gunoielor miroase a minciună
Suspect, deşi procurorii ştiu, nimeni nu
Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro
Centrul de Deșeuri
(CMID) nu este gata, este
departe de a ﬁ funcțional
în ciuda laudelor
Consiliului Județean că se
lucrează la „foc continuu”
și o parte a investiției este
gata de inaugurare.
Județul Cluj a cheltuit sute de milioane de euro pe un
proiect care, de 8 ani, bate pasul pe loc, rampa de gunoi de
la Pata Rât nu e închisă, clujenii plătesc facturi majorate
la salubritate, iar rampele permanente ale RADP-ului (de
patru ani de zile nu mai putem vorbi de rampe temporare) nu mai fac față tonelor de
deșeuri care se depozitează,
Clujul ﬁind nevoit să își transporte gunoaiele la Oradea sau
Târgu Mureș.
Consiliul Județean Cluj se
face că nu vede toate aceste lucruri și insistă că lucrările la
Centrul de Deșeuri se aﬂă în
graﬁc, ﬁnalizarea obiectivului
ﬁind programată în 2023 (!!!).
Pentru a-și masca incompetența,
Consiliul Județean spune că
proiectul „a fost fazat”. Realitatea este că acest obiectiv trebuia ﬁnalizat încă din 2013.

Doi constructori,
alte zeci de milioane
de euro decontate
Potrivit Consiliului Județean,
în prezent, pe șantierul Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor în județul Cluj există doi antreprenori care execută lucrări: Asocierea Kranz Eurocenter SRL & ISPE SA, care
execută lucrări suplimentare
necesare pentru ﬁnalizarea lucrărilor de consolidare a versantului pe care este amplasată celula de depozitare din cadrul CMID Cluj, dar care, potrivit
funcționarilor CJ ar ﬁ abandonat demult lucrările și Regia

2011, Alin Tișe turna prima mistrie de ciment pe șantierul CMID

Autonomă a Domeniului Public (RADP) Cluj care execută
lucrări de proiectare și execuție
a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor - lucrări în
regim de urgență.

de la debutul proiectului! Colac
peste pupăză, Centrul de Deşeuri este în pericol să nu primească autorizaţie de funcţionare, deoarece clădirile nu respectă cerinţele pentru protecţia la foc.

Cum s-a ajuns aici?

De ce a primit RADP
un contract de peste
11 mil. € fără licitație

„Schimbarea constructorului Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor s-a realizat ca urmare a rezilierii de către Consiliul Județean a acordului contractual (n.r. cu Kranz
Eurocenter). Motivul rezilierii
contractului de lucrări ﬁind
abandonarea contractului de
către antreprenor, care nu a
putut ﬁ prevăzută de beneﬁciar. Județul Cluj a acționat în
interes public și nu a reziliat
acest contract imediat, deși
motivele au fost multiple. Antreprenorul a comunicat în repetate rânduri că va rezilia.
Consiliul Juețean nu a dorit
să interpreteze notiﬁcările în
sensul unei intenții de abandon”, a comunicat Consiliul
Județean în urma unei solicitări Monitorul de Cluj.
În prezent, potrivit forului
județean, stadiul ﬁzic al lucrărilor de execuție la CMID Cluj este de aproximativ 55%, la 8 ani

Cât va mai suporta Boc?
„Este o situație aproape imposibilă”
Nici primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, nu știe când
va ﬁ dat în folosinţă Centrul de Deșeuri. Edilul susţine că orașul produce 400 de tone de deșeuri pe zi și că investiţia
Consiliul Judeţean este așteptată „ca pâinea caldă”.
„Această întrebare (când va ﬁ dată în folosinţă prima celulă din
cadrul Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – n.r.) trebuie să o adresaţi Consiliului Judeţean. Noi nu ne putem asuma un termen ce nu depinde de noi. Cu cât mai repede, cu atât
mai bine pentru noi toţi. Tot ce facem e în concordanţă cu autorizaţia de mediu emisă pentru rampa temporară de la RADP.
Vreau să îl felicit pe domnul Pantelimon că în situaţii aproape
imposibile a reușit și reușește să ţină sub control un oraș care are 400 de tone de deșeuri în ﬁecare zi. Până se termină Centrul
de Deșeuri, avem soluţiile legale la dispoziţie pentru a face faţă
problemelor unui oraș cu 400 de tone de deșeuri pe zi”, a precizat primarul Emil Boc.

În iulie 2019, Consiliul
Județean Cluj a acordat fără
licitație un contract în valoare
de 54,7 milioane lei (11,6 milioane de euro) fără TVA către
Regia Autonomă a Domeniului Public, una dintre regiile
administrației locale, pentru
proiectarea și execuția Centrului de Management al Deșeurilor.
Forul județean motivează
caracterul urgent al contractului prin „riscul iminent de
ravenări consistente a lucrărilor executate, de degradare
a lucrărilor existente și posibilitatea apariției unor noi
alunecări de teren, costuri
suplimentare semniﬁcative,
termen suplimentar necesar
finalizării lucrărilor prin
depășirea termenelor rezonabile și ﬁnale de intrare în operare și depășirea termenelor
din contractul de ﬁnanțare”.

miercuri, 11 septembrie 2019 | monitorulcj.ro
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Cum s-au sifonat banii CMID

Cluj a ratat (din nou)
de Deşeuri!
şi incompetenţă” – scria Monitorul de Cluj în 2016.
este tras la răspundere.
4 ADMINISTRAȚIE

joi, 22 septembrie 2016 |

monitorulcj.ro
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Afacerea gunoaielor pute a minciună şi incompetenţă
Proiectul derulat din fonduri europene „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor” (SMID) este cea

mai mare ţeapă dată de conducerea Consiliului Judeţean (CJ) clujenilor.

Cum a reușit CJ să mintă clujenii un an

O firmă „penală” continuă lucrările
la Centrul de Deşeuri. Dezastru reeditat?

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro
Anul trecut, mai exact pe
12 iunie, preşedintele
Consiliului Judeţean Cluj la
acea dată Mihai Seplecan şi
managerul de proiect al
Centrului de Deşeuri
Mariana Raţiu anunţau cu
surle şi strâmbiţe că ﬁrma
Nordconforest, câştigătoarea licitaţiei, are la dispoziţie un an de zile să închidă
groapa de gunoi de la Pata
Rât şi să ecologizeze zona.
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj Alin Tişe a anunţat ieri că abia în 30 de zile
se va demara închiderea rampelor din judeţ, la aproape un
an şi jumătate de când aceste rampe trebuiau închise.
“Începem în maxim 30 de
zile închiderea rampelor, respectiv rampa de la Pata Rât,
rampa din Turda şi rampa din
Gherla şi cea din Huedin. Aici
a fost un blocaj pentru că nu
exista acordul de mediu şi pentru că CMID a fost blocat în
ansamblu nu a putut da drumul nici la închiderea de rampe. Avizul de mediu s-a dat în
data de 13 septembrie, avem
constructor, nu mai trebuie să
facem licitaţie şi am convenit
cu constructorul ca în 8 luni

MARIANA RAŢIU |
manager de proiect
Centrul de Deșeuri
iunie 2015
„Actuala rampă
publică de deşeuri, cu
o suprafaţă totală de
circa 18 hectare, va ﬁ
reconﬁgurată şi
acoperită cu un strat
de pământ peste care
se va realiza o
înierbare a întregii
suprafeţe. Întreaga
suprafaţă de 18
hectare va ﬁ
ecologizată şi închisă
aşa cum spun normele
de mediu.“

Activitatea de depozitare a gunoaielor la Pata Rât se pare că a continuat nestingherit şi în ultimul an

GUNOAIE

SURPLUS

1.905.000

metri cubi de deşeuri erau depozitate la Pata Rât
la ﬁnele anului 2014
să ﬁnalizeze aceste închideri.
Aici, mai avem două situaţii
delicate, Câmpia Turzii şi Dej.
La Câmpia Turzii suntem în

faza de achiziţie, proiectare,
respectiv execuţie, iar la Dej
suntem în faza în care aşteptăm ca Primăria din Dej să ne
ADVERTORIAL

Farmec deschide la Bucureşti primul
magazin Gerovital din România
Farmec, cel mai important
producător român de cosmetice, deschide primul
magazin Gerovital din
România şi, totodată, primul magazin al companiei din Bucureşti.
Astfel, după inaugurarea
noului magazin din Timişoara, producătorul clujean continuă extinderea reţelei de magazine proprii la nivel naţional.
Situat în ansamblul comercial Park Lake din Bucureşti,
pe strada Liviu Rebreanu nr.4,
noul magazin Gerovital are o
suprafaţă totală de 52 de metri pătraţi, iar pentru amenajarea acestuia s-au investit
67.000 de euro. Magazinul
oferă toate produsele din gamele Gerovital şi Aslavital,
dar şi consultanţă permanentă legată de acestea.
În cadrul vizitei, clienţii
pot beneﬁcia gratuit de o şedinţă de dermoanaliză, pentru stabilirea tipului de ten

250.000

metri cubi de deşeuri există la Pata Rât în afara
limitei cadastrale
pună la dispoziţie o suprafaţă
de teren pentru că altfel nu
putem intra să închidem. Primăria îşi va gestiona rampa
temporară, noi închidem tot
Pata Rât. Noi vom închide tot
ce Primăria Cluj-Napoca ne-a
predat. Practic, toată rampa
veche. Mai există ce are Primăria astăzi, staţia temporară
pe care şi-a făcut-o şi mai există lângă acea staţie temporară privată Salprest. Important
este că închidem aceste rampe şi aici am fsot blocaţi un
an. Acum depinde doar de constructor să urgenteze închiderea. Am ajuns la liman cu tot
ce înseamnă aceste blocaje administrative”, a declarat Tişe.

Banii, daţi încă
de anul trecut
prin folosirea unor măsurători instrumentale speciﬁce
care analizează nivelul de hidratare, elasticitate, nivelul de
sebum şi gradul de pigmentare al pielii.
„Am primit nenumărate
solicitări de a deschide un
magazin în capitală, aşa că
am decis să le facem o bucurie clienţilor noştri şi să
inaugurăm în Bucureşti primul magazin Gerovital din
România, aducând excelenţa în cosmetică mai aproape

de toţi românii. Gerovital este cel mai iubit brand românesc şi lider pe segmentul
produselor de îngrijire a tenului, cât şi pe cel al produselor de întreţinere a ﬁrului
de păr. Bucureştenii vor beneﬁcia de toate produsele
brandului, precum şi de întreaga gamă Aslavital, primul brand autohton de produse cosmetice pe bază de
argilă românească 100%”, a
declarat Mircea Turdean,
Director General Farmec.

Pentru Lotul nr. 1 a fost încheiat încă de anul trecut acordul contractual în ceea ce priveşte depozitele Pata Rât,
Gherla, Huedin şi Turda, antreprenor ﬁind Asocierea SC
Nordconforest SA- SC Finara
Consult SRL- SC Interdevelopment SRL, la valoarea de
27.267.933,79 lei fără TVA.
Pe vechea rampă de gunoi
au început suspect încă de
anul trecut incendii periculoase. Oﬁcial, în această rampă
s-a sistat depozitarea deşeurilor, dar perimetrul nu este

securizat şi un număr mare
de persoane scormonesc în
gunoaie în căutare de materiale reciclabile. Astfel, există
suspiciuni că incendiile ar ﬁ
fost provocate intenţionat.
Scopul, ﬁe reducerea volumului de deşeuri pentru a scădea costurile de ecologizare,
ﬁe pentru a obţine bani în
plus sub pretextul cheltuielilor de stingere.

Am aﬂat de ce ard
gunoaiele
În luna mai 2016 ﬁrma
NordConforest a obţinut aproape 1 milion de euro de la Con-

siliul Judeţean pentru presupuse cheltuieli cu stingerea
incendiului de la groapa de
gunoi de la Pata Rât. Banii
sunt un „supliment” faţă de
cele 6 milioane de euro pe care le primeşte pentru închiderea şi ecologizarea rampei neconforme.
Anul trecut, imediat după
câştigarea licitaţiei şi primirea amplasamentului, Nord
Conforest a sesizat Consiliul
Judeţean despre faptul că pe
fosta rampă de gunoi a oraşului au fost depozitate suplimentar peste 500.000 metri
cubi de deşeuri.
„Diferenţele extrem de mari constatate sunt de natură
să afecteze grav soluţiile iniţiale de închideri propuse şi
asumate, în special din punct
de vedere al preţului contractului”, spuneau atunci reprezentanţii ﬁrmei NordConforest.

MIHAI SEPLECAN | fostul președinte al CJ
Cluj, iunie 2015
„În următoarele patru luni se va desfăşura etapa de
proiectare a lucrărilor de închidere a tuturor celor
şase depozite de deşeuri neconforme din judeţ,
după care va urma execuţia propriu-zisă a lucrărilor,
a cărei durată nu va ﬁ în nici un caz mai mare de 8
luni, întreaga durată a contractului ﬁind de 12 luni
de la data emiterii ordinului de începere.“

Cine se află în spatele NordConforest
Nord Conforest SA este o societate cu sediul în Gilău controlată de Dorin și Emil Așchilean. Societatea are drept obiect
al activității „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” și avea în 2013, 105 angajați, cu o cifră de afaceri de
peste 14,5 milioane de lei, dar proﬁt negativ de peste două
milioane de lei. Dorin Așchilean este acționar și la ACI Cluj,
împreună cu fratele său Ioan Așchilean și fondatorul Băncii
Transilvania Horia Ciorcilă și oamenii de afaceri Gicu Gânscă
și Dorel Goia.

Kranz Eurocenter, firma controversatului om de afaceri Corin Boian, va finaliza Centrul de Deşeuri. Firma
este anchetată de DNA pentru evaziune fiscală, Boian având afaceri „penale” cu Elena Udrea.
Două firme au depus oferte pentru
finalizarea Centrului de Deşeuri:

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro
Preşedintele Consiliului
Judeţean Cluj, Alin Tişe,
a anunţat ieri că instituţia
a ﬁnalizat şi atribuit contractul privind ﬁnalizarea
Centrului de Management
Integrat al Deşeurilor
(CMID). Câştigătorul licitaţiei este o ﬁrmă controversată, iar patronul acesteia
este un apropiat al democrat-liberalilor, aﬁşându-se
mai ales la întâlnirile onorate de greii partidului,
precum fostul premier Emil
Boc. Se va reedita dezastrul
din 2012-2014?
„CMID este un proiect blocat din octombrie 2014. A fost
blocat doi ani atunci când s-a
reziliat contractul cu ﬁrma Confort. Am ﬁnalizat licitaţia şi
am adjudecat continuarea lucrărilor la CMID, adică continuarea lucrărilor. Câştigătorul
licitaţiei este un consorţiu format din ﬁrma Krantz Eurocenter, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE care
a câştigat licitaţia cu o ofertă
de aproximativ 111 milioane
de lei, aproximativ 24 milioane de euro. A mai fost o ofertă în valorea de 27 milioane
de euro din partea SC Iasicon
SA-SC TCI Contractor General

SCUMPIRE
cu

22,6

milioane de euro
a crescut valoarea
Centrului de Deşeuri
SA. În curând, după contestaţii, vom putea semna contractul de continuare a lucrărilor.
Este vorba de proiectare şi execuţie pe lucrările rămase la CMID, termenul este de aproximativ 18 luni proiectare şi execuţie. Încercăm ca într-un an,
aproximativ, să ﬁnalizăm acest
Centru de Deşeuri. Mă bucur
am reuşit să ﬁnalizăm această procedură începută undeva
în luna mai sau iunie şi după
câteva luni am reuşit să adjudecăm acest proiect important.
E important că l-am deblocat
pentru că doi ani s-a stat pe
loc. Dacă nu existau acele probleme, în aceşti doi ani de zi-

Asocierea Kranz Eurocenter SRL- Institutul de Studii și
Proiectări Energetice –ISPE SA – Valoare ofertă: 111 103
998,44 lei fără TVA
Asocierea SC Iasicon SA-SC TCI Contractor General SA – SC
Socot SA- Valoare ofertă: 122 059 519,30 lei fără TVA

Foto: Alpha Tv Pitești

Deşi licitaţia pentru închiderea rampei de gunoi de la Pata Rât a fost atribuită de mai bine de un an şi jumătate,
firma câştigătoare nici măcar nu s-a apropiat de perimetru.

Corin Boian (foto dreapta) la o ședință a fostului PDL

le acel centru putea ﬁ terminat”, a explicat Tişe.

Funcţionarii
(in)competenţi suﬂă
şi-n iaurt?
Tişe a mai spus că funcţionarii din Consiliul Judeţean
vor ﬁ în permanenţă pe şantier pentru a evita problemele de data trecută.
„O să avem în permanenţă
oameni pe şantier, vom încerca
zi de zi să monitorizăm, să ne
facem datoria şi să susţinem
constructorul în tot ce are nevoie şi să se încadreze în termene, termenele ﬁind o urgenţă
maximă pentru judeţul nostru
şi pentru oameni. Deja oamenii noştri au fost pe teren, ştim
exact ce avem de făcut acolo, e
atât de vechi proiectul acesta
încât toţi clujenii cunosc problema cu CMID şi cu celulele, însă asta a fost situaţia, am găsit
în această fază proiectul şi suntem datori să îl ducem mai departe”, a mai spus Tişe.
Echipa de implementare
a proiectului, aproximativ
20 de persoane, a încasat în
total din noiembrie 2011 şi
până în prezent 1.050.510
lei, adică peste 235.000 de
euro. Din echipa de implementare a proiectului la Centrul de Deşeuri, se numără,
printre alţii, Mariana Raţiu
(manager de proiect), Vinicius Mărgeanu, Simona Tatomir, Ştefan Iliescu, Corina Salanţă, Sanda Oltean,
Diana Coman sau Claudiu
Salanţă.

24 de milioane de euro,
doar prima celulă
Alin Tişe a spus că ﬁrma
Kranz Eurocenter se va ocupa
doar de ﬁnalizarea primei celu-

le, celula a doua ﬁind înlocuită
cu un incinerator de deşeuri.
„Tot proiectul este prins pe
bani europeni, este fazat dar este prins. Varianta cu incineratorul este o discuţie care va merge în paralel cu construcţia Centrului de Deşeuri. Pentru că dacă noi nu continuăm această
primă celulă şi nu o facem, practic ar trebui să dăm înapoi şi ce
am tras până acum care înseamnă vreo 54 de milioane de lei,
aproximativ 12-13 milioane de
euro. Am convenit şi am discutat cu Primăria ca în paralel cu
prima celulă noi deja să gândim
soluţia deﬁnitivă ceea ce se va
întâmpla după ﬁnalizarea şi umplerea primei celule. Aici, cu Primăria, ne gândim la soluţia in-

PAGUBĂ

15,5
milioane de euro
trebuie să returneze
judeţul pentru
cheltuieli neeligibile
la acest proiect
cineratorului. Prima celulă se
va umple foarte repede. Incineratorul ar urma să ﬁe gestionat
de ADI Eco-Metropolitan. În proiectul de CMID sunt două celule, două gropi ecologice cu membrană specială care nu permite
poluarea. A doua celulă urmează să ﬁe făcută abia după ce se
umple prima. Dorinţa noastră
pentru a doua celulă este să nu
mai atragem bani europeni ca
să nu trebuiască să-i dăm înapoi şi în locul celei de-a doua
celule să gândim soluţia deﬁnitivă a unui incinerator. Practic,
nu oprim proiectul să dăm banii înapoi, dar îl dimensionăm

ca a doua parte din el să ducă
la o soluţie deﬁnitivă”, a mai
spus preşedintele CJ Cluj.

Evaziune ﬁscală
de jumătate de million
de euro
Presa din Pitești relatează
faptul că ﬁrma Kranz Eurocenter SRL a intrat în urmă cu doi
ani în atenţia procurorilor anticorupţie. În 2014, ﬁrma controlată de Corin Boian, apropiat al
fostei guvernări PDL, a fost anchetată de procurorii DNA
într-un dosar de evaziune ﬁscală. Boian este cercetat penal pentru comiterea infracţiunilor de
evaziune ﬁscală într-un dosar
unde prejudiciul se ridică la suma de 2.385.000 de lei.
Şi în 2011, Corin Boian patron
al societăţilor Kranz Eurocenter
şi Vasicos Center, a intrat în atenţia DNA. Procurorii investighează modul în care s-a demarat investiţia privind dezvoltarea domeniului schiabil din masivul
Parâng, mai exact cum a fost decontat primul milion de lei (10
miliarde de lei vechi), acordat
de către ministrul Dezvoltării şi
Turismului, Elena Udrea.
Kranz Eurocenter Piteşti a
câştigat un contract fabulos, în
valoare de 67 de milioane de
euro, în contextul în care bilanţul contabil era de-a dreptul de-

zastruos. Procurorii au veriﬁcat
inclusiv modul în care a fost posibil ca o societate cu datorii
mai mari decât capitalul social
să ﬁe eligibilă pentru o astfel de
licitaţie.
Soţia lui Corin Boian, Cristina Diculescu, evoluează de asemenea pe scena politică în calitate de preşedinte a Organizaţiei de Femei a PDL Argeş.
Cert este ca omul de afaceri
Corin Boian are lipici la banii
statului, într-un top al ﬁrmelor
româneşti în funcţie de contractele de achiziţii publice câştigate, Kranz Eurocenter ﬁgurând
cu suma de 18.957.248 lei, situându-se după societatea altui
magnat, Gigi Axinte, al cărui Argecom a “produs” contracte cu
statul în valoare de 256.483.073
lei, fără TVA.

Boian îi aducea Elenei
Udrea şpaga cu valiza
Anul trecut, omul de afaceri
Adrian Gărdean făcea mărturisiri amănunţite legate de modul

în care fostul ministru Elena
Udrea ar ﬁ pretins şi încasat şpăgi de la oamenii de afaceri pentru contractele ﬁnanţate de către Ministerul Turismului. Potrivit acestuia, patronul piteştean
Corin Boian, care deţine societatea Kranz Eurocenter SRL, i-ar
ﬁ adus Elenei Udrea şpaga în
valiză, direct la minister.
„Boian Corin a venit la biroul meu din Băneasa, având
cu el o geantă neagră de mână, cam de dimensiunea unei
unităţi centrale de calculator
în care avea o sumă de bani,
spunându-mi că sunt 600.000
euro. În aceeaşi geantă am pus
şi eu 300.000 euro. Din câte
îmi amintesc, toţi banii pe care i-am pus eu erau în bancnote mari, de 500 de euro. De
la biroul meu, am mers împreună cu Boian Corin, cu maşina acestuia, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului din apropierea Casei Poporului”, ar ﬁ mărturisit
Adrian Gărdean.

L-a luat gura pe dinainte?
În vara acestui an, purtătorul de
cuvânt al Consiliului Județean
Cluj, Valentin Jucan (care și-a dat
demisia din Consiliul Național al
Audiovizualului înainte de expirarea mandatului, după ce un ziar
local din Cluj l-a acuzat de luare
de mită), a recunoscut într-o
discuție telefonică cu un jurnalist
schimbarea constructorului la
Centrul de Deșeuri.

Cine plăteşte oalele sparte?
În ciuda reglementărilor legale care impun audit intern și
tragerea la răspundere a vinovaţilor, actuala conducere a
Consiliului Judeţean nu găsește niciun vinovat pentru dezastrul de la Centrul de Deșeuri.

ALIN TIŞE | președintele Consiliului
Judeţean Cluj
„Nu am tras pe
nimeni la răspundere,
nu am dat pe nimeni
afară din Consiliu. Nu
acesta este scopul
meu. Vom ﬁ mai atenţi pe viitor. Nu cred că se
impune ca mass media să spună că
funcţionarii publici vor să prejudicieze judeţul.
Nimeni nu lucrează contra judeţului.“

Georgică Cornu, sinonim cu dezastrul CMID
Fosta conducere a CJ Cluj (Horea Uioreanu și Ioan Oleleu) este suspectată de procurorii DNA Cluj
că ar ﬁ favorizat ﬁrma lui Ioan Bene, Construcţii Napoca SA, pe care au introdus-o ca subcontractor la Centrul pentru Managementul Integrat al Deșeurilor după ce, în septembrie 2012, Confort
SA Timișoara, deţinută de Georgică Cornu, a intrat în insolvenţă și nu a mai putut continua lucrările. În 2012, SC Confort SA a câștigat licitaţia pentru Centrul de Deșeuri, ulterior ﬁrma intrând în
insolvenţă. Patronul Georgică Cornu a fost reţinut în octombrie 2015 pentru evaziune ﬁscală și
spălare de bani. Omul de afaceri Georgică Cornu mai este cercetat într-un dosar de evaziune ﬁscală cu un prejudiciu de trei milioane de euro în care a fost reţinut la începutul lui 2015, ulterior
ﬁind plasat în arest la domiciliu. Anchetatorii mai arătau că omul de afaceri Georgică Cornu ar ﬁ
iniţiat grupul infracţional organizat în august 2012, ceilalţi doi suspecţi ocupându-se de scoaterea
din patrimoniul SC C&C Confort SRL a unor bunuri libere de sarcini, pentru a împiedica executarea acestora, pentru ca mai apoi acestea să ﬁe trecute sub controlul liderului grupului.

Ulterior, la o zi distanță, tot telefonic a precizat ”că s-a încurcat și că e
același constructor”. Răspunsul oferit la solicitarea Monitorul de Cluj îl
contrazice. A avut dreptate, dar a
ales să nu spună adevărul.

Articolele din septembrie 2016 în care Monitorul de Cluj prezicea un nou eșec al lucrărilor de la CMID

După ce a închis ochii mult
timp, Tișe începe să vadă
problema gunoaielor?
De ce își trimite municipiul
Cluj-Napoca deșeurile la Oradea? De ce cresc tarifele la gunoi? De ce rampele ating capacitatea maximă? De ce se aprinde sistematic muntele de deșeuri
de la Pata Rât și degajă un fum
toxic peste oraș? În multe din
ieșirile publice Tișe susținea că
„în niciun caz din cauza neﬁnalizării Centrului de Deșeuri”.
Acum, se pare că situația sa schimbat. Consiliul Județean
recunoaște că nerealizarea CMID „este cauza majoră a problemelor legate de gestionarea
deșeurilor la nivelul județului
Cluj” și vorbește despre riscul
apariției „unui blocaj în eliminarea deșeurilor în județ”.

Rampele temporare
ale RADP răsar
ca ciupercile după ploaie
Consiliul Județean mai motivează urgența contractului
prin faptul că „singura platformă temporară RADP care
primește deșeurile colectate la
nivelul municipiului Cluj-Napoca, la momentul demarării
procedurii de achiziție, avea
autorizație de funționare până în luna septembrie 2019”,
iar „platforma temporară Salprest care primește deșeurile
colectate din județ a sistat
parțial primirea de deșeuri”.
Între timp, RADP Cluj a primit undă verde de la Agenţia
pentru Protecţia Mediului (APM)
pentru construirea celei de-a
cincea platforme temporare pe
lângă cele patru existente deja,
după ce cantitatea depozitată
s-a apropiat de maximul prevăzut de autorizația dată de
APM și anume 75%. Reamintim că la Pata Rât trebuia să ﬁe

o singură rampă funcţională
pentru doar câteva luni.

Șantier abandonat?!
Din vară se pare că șantierul
Centrului de Deșeuri a fost abandonat, după cum recunoaște un
expert tehnic angajat de CJ.
„Având în vedere istoricul
amplasamentului și modul în
care s-au desfășurat activitățile
în decursul perioadei de execuție
se atrage atenția că neﬁnalizarea lucrărilor în cel mai scurt
timp și în ritm susținut poate
conduce la activarea unor fenomene de instabilitate. Acestea vor afecta și lucrările deja
executate ceea ce va conduce
la cheltuieli suplimentare și la
creșterea duratei de execuție.
Faptul că în prezent nu se execută lucrări și ținând seama de
observațiile directe din amplasament considerăm că s-a creat o nouă situație de urgență”,
susținea expertul într-o adresă
trimisă în iunie 2019 CJ.

CJ se laudă în comunicate
de presă, dar când vine
vorba de gunoi
îl ascunde sub preș
Deși faptul că s-a reziliat a
doua oară contractul la Centrul
de Deșeuri și că RADP va primi 11 mil. € fără licitație pentru
ﬁnalizarea obiectivului erau
informații de maxim interes pentru comunitatea clujeană, CJ a
preferat să ascundă de ochii contribuabililor aceste informații.
În schimb, instituția trimite comunicate de presă despre ce
drum s-a mai asfalt prin județ
sau ce evenimente culturale mai
au loc în weekend-uri.
Întrebat de ce nu a ieșit public cu aceste informații, CJ a
transmis că „își rezervă dreptul
de a transmite comunicate de
presă la momentul oportun”.

DNA ştie ce se întâmplă la CMID,
dar nimeni nu răspunde. În pixul
lui Alin Tişe stau 3 mil. euro!
Potrivit unor documente, procurorii anticorupţie
ştiu despre ilegalităţile comise în derularea contracului pe fonduri europene
de la Centrul de Deşeuri,
dar cu toate acestea nimeni
nu a răspuns pentru dezastrul de acolo.
DNA Cluj susţine că pe
parcursul executării contractului „au fost depistate numeroase situaţii de decontare a unor lucrări neconforme, inexistente, executate la
dimensiuni mai mici faţă de
cele proiectate, toate aceste
manopere ﬁind de natură să
potenţeze câştigul ﬁnanciar
al constructorului, concomitent cu realizarea unor lucrări de proastă calitate”.
„În condiţiile în care sumele decontate în cadrul
proiectului se ridică la zeci
de milioane de euro, reducerea consturilor de execuţie prin întocmirea de
devize false, ce atestă nereal respectarea parametrilor fizici, tehnici şi calitativi proiectaţi, crează
premise obţinerii de sume semnificative faţă de
cele efectiv cheltuite, producând pagubă bugetului instituţiei publice.
Există situaţii în care celulele de depozitare a deşeurilor au fost construite
mai mici cu zeci de metri
faţă de proiectul iniţial şi
decontate conform proiectului, drumuri de acces interioare mai scurte, instalaţii de dimensiuni mai mi-

ci, toate fiind corelate în
favoarea grupului de interese şi în detrimentul
banilor publici”, susţine
DNA Cluj.
Procurorii DNA Cluj spun
„cu certitudine” ca ﬁind o
încălcare a atribuţiilor de
serviciu şi a obligaţiilor asumate prin contractul de ﬁnanţare, conduita membrilor echipei de implementare a proiectului SMID Cluj
şi implicit a Consiliului Judeţean, „care nu au acţionat prompt în vederea ieşirii din situaţiile litigioase,
nu au luat măsuri în timp
util şi cu eﬁcienţă, nu au
pus în aplicare măsurile cuprinse în expertize, nu au
sancţionat eventual rea-credinţă sau culpă a părţilor
contractante”.
„Apreciem că se impune atragerea răspunderii
civile, disciplinare, materiale, după caz, a funcţionarilor publici din cadrul echipei de implementare a proiectului care, urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, au prejudiciat bugetul Consiliului Judeţean
cu suma de 13.553.137 lei,
reprezentând lucrări efectuate la celula de depozitare a deşeurilor, cheltuieli
constatate ca ﬁind neeligibile de Autoritatea de Audit. Acest demers este în
sarcina preşedintelului Consiliului Judeţean”, mai arată procurorii.

An de an, celebra groapă ecologică a Clujului a înghiţit și
continuă să înghită milioane de euro, ba pentru acoperirea
dezastrului actual, ba pentru continuarea lucrărilor, ba pentru paza obiectivului, ba pentru alimentarea cu energie
electrică și lista poate continua.

CONTRACTE (total = 104 milioane euro)
2011 – valoarea întregului proiect al Centrului de Deșeuri
era de 23,8 milioane euro
2017 – contractul pentru ﬁnalizarea primei celule a
Centrului de Deșeuri este atribuit ﬁrmei Kranz Eurocenter
contra sumei de 24 milioane de euro
2017 – fazarea lucrărilor la proiectul Sistem de
Managament Integrat al Deșeurilor se ridică la peste 45 milioane de euro
2019 – Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
primește 11,6 milioane euro pentru ﬁnalizarea CMID

PLĂŢI (total = 52 milioane euro)
4,1 milioane euro – plăţi făcute de Consiliul Judeţean către
Confort SA pe diferite lucrări la Centrul de Deșeuri
(2012/2013)
11,4 milioane euro – plăţi făcute de Consiliul Judeţean către Confort SA pe lucrările la Centrul de Deșeuri după intrarea ﬁrmei în insolvenţă
12,5 milioane de euro – plăţi făcute de Consiliul Judeţean
către Atzwanger SPA, ﬁrmă care devine lider de asociere
după intrarea Confort în insolvenţă (2015)
24 milioane de euro – valoarea contractului pentru ﬁnalizarea primei celule din cadrul Centrului de Deșeuri cu noul
constructor, Asocierea Kranz Eurocenter SRL- Institutul de
Studii și Proiectări Energetice –ISPE SA

EXPERTIZE CMID (total = 49.000 euro)
28.000 euro – expertiză care a arătat că fostul constructor
al Centrului de Deșeuri a montat niște panouri care nu respectă cerinţele tehnice în vigoare în ceea ce privește gradul
de rezistenţă la foc (anul 2018)
21.000 euro – expertiză care să inﬁrme concluziile primei
expertize (anul 2019)

SUPLIMENTĂRI DE CONTRACT (total = 5 mil. euro)
4,5 milioane euro – cheltuieli neeligibile suplimentare necesare consolidării versantului pe care este amplasată
Celula de depozitare din cadrul Centrului de Deșeuri (2017)
553.000 euro – lucrările suplimentare către Kranz
Eurocenter necesare înlocuirii panourilor sandwich montate
de fostul antreprenor (anul 2018)
28.000 euro – Kranz Eurocenter a cerut un audit tehnologic
pentru a veriﬁca starea echipamentelor și utilajelor cumpărate pentru dotarea Centrului de Deșeuri și care stau nefolosite de 5 ani (anul 2018)

ÎNCHIDEREA PATA RÂT (total = peste 17 mil. euro)
5,5 milioane euro – valoarea contractului încheiat în 2015
cu Nord Conforest pentru închiderea rampei de gunoi de la
Pata Rât costă 27,2 milioane lei
800.000 euro – Nord Conforest primește de la Consiliul
Judeţean, direct, fără licitaţie, 3,5 milioane lei pentru stingerea incendiilor izbucnite la rampa de gunoi
1,3 milioane de euro – Nord Conforest primește, din nou,
de la Consiliul Judeţean, bani reprezentând cheltuieli neeligibile suplimentare necesare închiderii și ecologizării deșeurilor depozitate la Pata Rât
5 milioane euro – În ianuarie 2017, Alin Tișe emite autorizaţiile în vederea executării lucrărilor de închidere agropii
de gunoi de la Pata Rât contra sumei de 23,3 milioane lei
(5 milioane de euro). Contractul initial din 2015 a crescut la
29,8 milioane de lei, incluzând aici și închiderea depozitelor
Gherla, Turda și Huedin
Martie 2017 – Tișe anunţă că valoarea totală a lucrărilor de
închidere a celor patru gropi (Pata Rât, Turda, Gherla,
Huedin) a ajuns la 33,2 milioane lei
4,7 milioane euro – A treia suplimentare a contractului pentru Nord Conforest din partea Consiliului Judeţean: 21,6
milioane lei cheltuieli suplimentare aferente ﬁnalizării închiderii depozitului Pata Rât

CHELTUIELI NEELIGIBILE
3 milioane euro – lucrări nedecontate de Uniune
Europeană la Centrul de Deșeuri

BANI RETURNAŢI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
4,4 milioane euro – bani plătiţi de către Consiliul
Judeţean Uniunii Europene pentru lucrări neconforme la
Centrul de Deșeuri
* Monitorul de Cluj nu a inclus în această prezentare toate
plăţile, cheltuielile, expertizele și contractele (de orice tip)
făcute de-a lungul celor 8 ani la Centrul de Deșeuri
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O tânără arhitectă lucrează cu un american la un proiect inedit
Diana Matei este absolventă a Facultăţii de
Arhitectură şi Urbanism
din Cluj-Napoca. Recent,
tânăra a avut şansa
să facă o călătorie
de peste 7.000 de kilometri să ajute la realizarea unei case pasive.
Melrose este un oraş situat în zona metropolitană
a Greater Boston din Middlesex, Massachusetts, Statele Unite. Acolo a ajuns tânăra Diana Matei, unde lucrează alături de arhitectul
local Jay Bradley la construcţia unei case cu sustenabilitate pasivă. Ce este o
casă pasivă? Un standard
de construcţie care este cu
adevărat eficient din punct
de vedere energetic, confortabil, accesibil şi ecologic în acelaşi timp.

Fenomenul Transilvania
Acolo, tânăra a atras atenţia unui ziar local unde a povestit prima ei întâlnire cu
Statele Unite ale Americii.
Întâmplarea a făcut ca Diana Matei să ajungă în Melrose chiar de Halloween. În
momentul în care copiii din
zonă au auzit că e din Transilvania, a fost o încântare
pentru ei, mai ales că auziseră de acest loc „plin de
vampiri” din desenele animate, dar nu credeau că există cu adevărat.
Diana a mărturisit pentru publicaţie despre impresia greşită pe care americanii o au despre România,
respectiv Transilvania.
„Multă lume se gândeşte
la Transilvania şi la Dracula (n.red când aud de România. Unii poate se gân-

desc la Nadia Comăneci.
Poate ce nu înţeleg ei este
locul unde se află România
pe hartă. Se afla în Europa
de Est. Este o ţară care a
crescut mult de la căderea
comunismului. Însă istoria
ţării noastre începe în urmă
cu mai bine de 2.000 de ani.
Toată lumea voia să ne cucerească. Dar noi nu am încercat să cucerim pe nimeni”, a explicat tânăra.

Diferenţe culturale
Apoi Diana Matei a trecut să vorbească despre ce
ştie ea mai bine, adică arhitectură. Astfel a exemplificat câteva diferenţe între arhitectura de la noi din ţară
şi cea din America.
„Când am absolvit facultatea de arhitectură, m-am
specializat şi am aplicat pen-

tru voluntariat la Habitat for
Humanity care era dedicat
realizării de proiecte de construcţie rezistente şi pasive.
Prima diferenţă pe care am
observat-o când am ajuns
aici a fost că oamenii nu sunt
atât de preocupaţi de case
pasive şi de sustenabilitate.
Aşa că am fost foarte fericită să aﬂu că Jay va construi
prima casă de acest fel din
zonă. Din punct de vedere
arhitectural, nu se poate compara. Este diferit în Europa
şi în SUA, iar această diferenţă cred că se datorează
istoriei Europei. Bazele şi
principiile sunt la fel pentru
că ﬁecare etapă arhitecturală a fost inspirată de timpuri
diferite. O ţară începea o etapă şi apoi o altă ţară din Europa o ducea înspre un alt
stil. Aici, pentru că America

este mai tânără, oamenii au
avut de unde alege. Nu a fost
un trend speciﬁc pe care să
îl urmeze. Aşa că aici este
un stil mult mai practic”, a
mărturisit arhitectul.

Jay Bradley, colegul ei arhitect, a mărturisit pentru
publicaţie că Diana deja s-a
„americanizat” pentru că a
văzut filmul Star Wars pentru prima dată.

PUBLICITATE

Cercetători clujeni, despre
schimbările nivelului
oceanului planetar

PUBLICITATE

O echipă internaţională
de cercetători, printre
care şi un profesor al
Universităţii Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca (UBB),
estimează că nivelul apei
mărilor şi oceanelor ar
putea continua să crească
şi în condiţiile stabilizării nivelului de dioxid
de carbon şi ale aplicării
unor măsuri de combatere a încălzirii globale.
Studiul iniţiat de Oana Dumitru (prim autor), doctorand
la Universitatea South Florida (absolvent şi fost colaborator al UBB), şi de Bogdan
P. Onac (autor corespondent),
profesor la Universitatea South Florida (şi profesor asociat al UBB), a fost realizat în
colaborare cu cercetători de
la University of New Mexico,
Universitat de les Illes Baleares şi Columbia University şi
publicat în ultimul număr al
revistei Nature, una dintre cele mai importante publicaţii
ştiinţiﬁce din lume.
Cercetătorii au descoperit
că, în urmă cu 3 milioane de

ani, nivelul apei mărilor era cu
aproximativ 16 metri peste cel
înregistrat în prezent, fapt care poate sta la baza predicţiilor legate de evoluţia posibilă
pentru perioada viitoare.
„Noi putem şi trebuie să
folosim experienţa perioadelor calde din trecut pentru a
ne pregăti pentru ceea ce va
urma şi pentru a face predicţii care să ne ajute să răspundem încălzirii globale din prezent”, aﬁrmă prof. Bogdan P.
Onac, precizând că „în condiţiile în care peste o treime
din populaţia globului trăieşte la mai puţin de 50 de kilometri de o mare sau de un
ocean, chiar şi creşteri de o
jumătate de metru sau un metru devin problematice”.
Potrivit autorilor studiului, reconstituirea nivelului mării din
anumite perioade din trecut în
care temperaturile globale au fost
mai ridicate decât în prezent pot
ajuta specialiştii să estimeze cât
de repede şi cât de mult va creşte nivelul mării în viitor.
„Noi am realizat aceste reconstituiri utilizând un tip de

speleoteme (stalagmite, stalactite etc.) cu morfologie distinctă care se formează doar în
peşteri litorale. Am colectat
astfel de speleoteme din peştera Artà situată în Nord-Estul
insulei Mallorca (Spania). Fiind localizată la mai puţin de
100 m de ţărmul Mediteranei,
această peşteră a fost inundată în trecut de ﬁecare dată când
a crescut nivelul mării. Fiecare stagnare a apei mării la un
anumit nivel pentru cel puţin
câteva sute de ani a lăsat “urme” în peşteră, respectiv repere morfologice”, a adăugat
prof. Bogdan P. Onac.
Cercetătorii spun că una
dintre cele mai relevante probe colectate are o vârstă de 3.3
milioane de ani, ﬁind situată
într-un interval de interes foarte mare pentru comunitatea
ştiinţiﬁcă, întrucât temperatura medie anuală a Pământului
era, în acea perioadă, cu 2-3
grade Celsius mai ridicată decat valorile actuale, iar concentraţia dioxidului de carbon
atmosferic era similară celei
înregistrate în prezent.
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De la Tel Aviv la Cluj-Napoca,
din iubire pentru limba română
Un evreu a lansat un volum de poezii în limba română, încercând să-şi redescopere rădăcinile
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro
Marţi, la Uniunea
Scriitorilor din România –
Filiala Cluj a avut loc
o lansare de carte plină
de emoţie. Moshe B.
Itzhaki, alături de prieteni buni, a lansat un
volum de poezie în limba
română, pentru a încerca
să se reconecteze cu rădăcinile sale româneşti.
Lansarea de carte a volumului „Şi vine ploaia”, semnat de Moshe B. Itzhaki şi
tradus din ebraică de Paul
Farkaş nu a fost un eveniment oarecare. Nu a plictisit şi nu a forţat oamenii să
se refugieze în telefoane sau
să găsească scuze să plece
mai devreme. A fost o lansare plină de emoţie, despre
prietenie şi despre iubirea
faţă de cultura românească.

Iubirea pentru
limba română
„Am fost impresionată de
iubirea lor pentru limba română. Sunt numeroase dovezi de iubire a celor doi faţă de limba şi literatura română”, a spus Irina Patraş,
preşedinta Uniunii Scriitorilor Cluj în deschiderea evenimentului. Apoi a vorbit
despre puterea pe care o are un scriitor în momentul
în care descrie cel mai banal lucru: „Vine Moshe şi
ne spune şi vine ploaia, iar
noi ne cutremurăm”, a continuat Petraş.
Poeziile din volumul „Şi vine ploaia” au fost scrise în
ebraică, apoi traduse în limba
română de către Paul Farkaş.

La Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj a avut loc o lansare de carte plină de emoţie. Moshe B. Itzhaki,
alături de prieteni buni, a lansat un volum de poezie în limba română

Volumul însă a apărut direct
în limba română, neﬁind iniţial publicat în ebraică, aşa
cum se face în general.

O carte ce leagă
o prietenie
Unul dintre subiectele principale ale lansării a fost prietenia între trei oameni: Moshe B. Itzhaki, Paul Farkaş şi
Radu Ţuculescu. Fără această
legătură şi iubire pentru literatură, dar şi dorinţa de a
scrie, poate, această carte nu
ar ﬁ apărut în Cluj, la editura Şcoala Ardeleană.
„Ei doi nu pot unul fără
altul”, a spus scriitorul Radu Ţuculescu despre prietenia dintre poet şi Paul Farkaş,
traducătorul său.
Dar apoi, scriitorul Adrian Popescu a venit cu o com-

pletare: „Ei sunt cei trei muşchetari. E o prietenie extraordinară”, sugerând că formula completă este împreună cu scriitorul clujean Radu Ţuculescu.
Încărcătura spirituală a
acestei lansări de carte s-a revărsat peste Cluj odată cu sosirea autorului aici.
„Când a venit Moshe la
Cluj a început o ploaie extraordinară, care a umplut în 10
minute oraşul cu apă. Moshe
m-a întrebat ce e cu ploaia.
I-am explicat că din cauza titlului volumului Şi vine ploaia”, a povestit Ţuculescu.

Întoarcerea la cultura
română
„Pentru mine e un prieten sincer, apropiat. Cum a
ajuns la iubirea pentru lim-

ba română? Simplu. Pe cale genetică”, a spus traducătorul Paul Farkaş.
Moshe B. Itzhaki s-a născut în 1951 la Haifa din părinţi emigranţi din România,
imediat după cel de-al Doilea Război Mondial. După
absolvirea şcolii gimnaziale, având acasă o situaţie financiară grea, a hotărât să
înveţe mecanica navală. Întors acasă, a reuşit să îşi termine studiile, şi-a luat bacalaureatul. Între timp, a lucrat ca mecanic auto în diverse garaje.
„Poetul are la activ peste
50 de salturi cu paraşuta, acţiuni militare pe front şi în
spatele frontului şi altele în
trei războaie. A fost agricultor timp de douăzeci de ani”,
a spus Radu Ţuculescu.

Acum, la şapte decenii de
viaţă, Moshe B. Itzhaki este decanul Colegiului Academic Oranim, cu un doctorat în Literatură ebraică şi
iudaism. A publicat, până
acum, opt volume de poezie, şi, împreună cu Paul
Farkaş, a traduc volume şi
antologii de poezie de Ana
Blandiana (cu un amplu studiu critic) şi o Antologie a
poeziei echinoxiste. În România, la Editura Galaxia
Gutenbers, i-a apărut volumul de poezii Pasărea din
urmă, tradus în română de
Paul Farkaş. Dar, cel mai important, de aproape două
decenii, Moshe încearcă să
se reconecteze cu cultura
română, cu rădăcinile sale.
Până la vârsta de 10 ani
a vorbit limba română cu părinţii. Din clipa în care a aderat la mişcarea de tineret, a
respins orice încercare de a
vorbi româneşte. Apoi, ﬁindcă aşa e în viaţă, la 51 de
ani, când a trebuit să elibereze apartamentul părinţilor
săi decedaţi, Itzhaki a descoperit, „o ladă plină cu...
comori!”, după spusele sa-

le. Cărţi, perioadice, jurnale, muzică şi altele, toate în
limba română. A început să
citească şi, brusc,„am realizat că înţeleg aproape tot ce
citeam şi ascultam. Dintr-odată, limba română se
înălţa din străfundurile memoriei” a spus poetul.
„Acest eveniment pentru
mine nu este altceva decât
un act de vindecare pentru
marea durere pe care am provocat-o părinţilor mei când
am decis să nu mai vorbesc
cu ei în limba română la vârsta de nouă sau zece ani. Astăzi, aici, cred că mă privesc
din cer, uimiţi de călătoria
mea spre limba şi cultura română şi par să zâmbească
cu mândrie”, a mărturisit
Moshe B. Itzhaki.
În încheierea evenimentului a vorbit şi editorul cărţii,
Vasile George Dâncu, care în
doar câteva cuvinte, a tras,
poate, cea mai bună concluzie, a descoperit acea legătură cu rădăcinile româneşti:
„Moshe a scris cel mai
ardelenesc vers posibil: Cu
înghiţituri mici de ţuică
se-nghite poezia”.

Spectacol clujean invitat la Olimpiada Teatrelor de la Sankt Petersburg
Teatrul Maghiar de Stat
Cluj participă pentru
prima oară la Olimpiada
Teatrelor de la Sankt
Petersburg, cu spectacolul
Rosmersholm de Henrik
Ibsen, pus în scenă
de Andriy Zholdak, acesta ﬁind şi primult turneu
pe care trupa îl face
în Rusia.
Olimpiada Teatrelor a fost înﬁinţată în Grecia, în anul 1993,
la iniţiativa regizorului Theodoros Terzopoulos. În ultimele două decenii festivalul itinerant a
fost organizat la Delphi (Grecia), Shizuoka (Japonia), Moscova (Rusia), Istambul (Turcia),
Seul (Coreea de Sud), Beijing
(China), Wrocław (Polonia),
New Delhi (India).

Ediţia din acest an are loc
la Sankt Petersburg, Rusia,
iar comitetul internaţional al
Olimpiadei este format din
specialişti de renume precum: regizorul Tadashi
Suzuki, regizorul Valery Fokin, dramaturgul Wole
Soyinka, regizorul Robert
Wilson, dramaturgul Ratan
Thiyam, poetul Tony Harrison, actorul-dramaturg Georges Lavaduant şi regizorul
Giorgio Barbiero Corsetti.
Scopul festivalului este organizarea unei întâlniri la nivel mondial şi facilitarea unui
dialogul între creatorii de
teatru din întreaga lume.
Evenimentul, care a debutat în data de 15 iunie şi se
desfăşoară pe parcursul mai

multor luni, găzduieşte peste
30 de spectacole din 15 ţări.
Publicul din Sankt Petersburg
va avea ocazia de a vedea
spectacole de la Theatre Buffes
de Nord din Paris, Berliner
Ensemble, Piccolo Teatro din
Milano, SCOT Theatre Company din Toga, Schaubühne
din Berlin, în montarea a unor
regizori celebri precum Theodoros Terzopoulos, Tadashi
Suzuki, Heiner Goebbels, Robert Wilson, Andrei Şerban,
Andriy Zholdak, Krystian Lupa şi Jan Klata.
Premiera spectacolului
Rosmersholm a avut loc în
data de 24 martie 2017. Ioana Mălău, dramaturgul spectacolului, scria: „Nimeni nu
se aﬂă la adăpost de propri-

ile vinovăţii. Ele stau pitite
după uşi, se ascund în cenuşa din şemineu, se oglindesc
în reﬂecţia chipului nostru în
geam. Chiar şi când vorbim
sau tăcem, vina stă agăţată
de noi ca un palton ud de la
ploaie. Şi atunci cum putem
să ne întâlnim cu celălalt fără mirosul ăsta perpetuu de
mucegai? Încercăm să deschidem ferestrele şi să aerisim tot ce ne trage înapoi. Să
spălăm podele, să ardem presentimentele. Să strigăm şi
să speriem spiritele binevoitoare sau răuvoitoare. Să alergăm până când rămânem fără suﬂu şi fără gânduri. Apoi
să-l luăm în spinare, ca pe
un sac, pe cel pe care îl iubim, să-l eliberăm şi pe el.”

Spectacolul Rosmersholm
a participat la mai multe festivaluri: în 2017 a fost prezent la Festivalul Naţional
de Teatru din Bucureşti, în
2018 la Festivalul Reflex din
Sfântu Gheorghe şi Festivalul Naţional de Teatru din

Pécs, unde a câştigat trei
premii: premiul pentru cel
mai bun spectacol, premiul
pentru cea mai bună actriţă în rol principal (Éva Imre)
şi premiul pentru cel mai
bun decor (Andriy Zholdak
şi Daniel Zholdak).
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APARTAMENTE
¤ Vând apartamet cu 3 camere, în
Florești, str. Stejarului, decomandat,
parter înalt, balcon, ﬁnisat, mobilat,
parcare, zonă super amenajată,
preţ53000 euro. Merită văzut! Informaţii la tel. 0723-005123.
¤ Vând apartament cu 2 camere, decomandat, suprafaţa 52
mp, et. 1, str. Teleorman, mobilat, utilat, preţ 86.000 euro, negociabil. Informaţii și alte detalii
la tel. 0740-694047.
¤ PF vând apartament 3 camere pe Calea Turzii, 79 mp
utili, decomandat, mobilat,
utilat, ideal 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. Pret
119.900 Euro, negociabil. Tel.
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE
¤ Vând casă în Aiton, la 15 km
de Cluj-Napoca, compusă din 2
camere, bucătărie, cămară, cu
toate utilităţile, teren 850 mp.
Preţ 42000 euro. Informaţii suplimentare la telefon
0756-269934 sau 0761-626097.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere,
antreu, cămară la parter și 2 camere la etaj, curte și grădină cu
pomi fructiferi, la 50 km de
Cluj-Napoca. Pentru informașii
sunași la tel. 0264-592735 sau
0749-012212.
¤ Vând casă formată din 2 apartamente, o garsoniera, intrări separate, curte 400 mp,
garaj, vedere la munte, în orașul; Câmpeni, jud Alba. Pret
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350
¤ Vând casă cu grădină în comuna Vorniceni, str. Uzinei, judeţul Botoșani, cu multe auxiliare pe lângă casă. Pentru informaţii suplimentare și alte detalii
sunaţi la tel. 0763-769120.
TERENURI
¤ Vând teren Mărișel 12200

mp.intravilan,zona de case.
Carte funciară,curent
electric,apa.front 90 m la drumul principal. Pret 4 euro
mp.Telefon:0752371454
¤ Vând teren în supr. de 800
mp, front 17,78 ml la sosea
asfaltată, în centrul satului Măcicașu, com. Chinteni, cu toate
utilitatile. Informaţii suplimentare 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 suplimentare la tel.
0745-251703.

ÎNCHIRIERI
¤ Dau în chirie apartament cu 2
camere, confort, mobilat, aparatură electrocasnică, C.T., bloc

izolat termic, cart. Grigorescu,
str. Donath nr. 18, preţ 330 euro. Pentru informaţii sunaţi la
tel. 0753-057929 sau
0749-041067. (3.14)
¤ Dau în chirie apartament cu 2
camere, cart. Mănăștur, zona
Piaţa Flora, decomandat, contorizat, mobilat, cu C.T., foarte
aproape de mijloacele de transport în comun 9, 29, 24, 24B,
52, disponibil din 01.09.2019,
preţul pieţei + garanţie. Rog
oferte serioase. Informaţii la tel.
0741-028813. (3.14)
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, proaspăt zugrăvit, centrală
proprie, izolat termic, utilat
complet, ocupabil imediat,
cart. Mărăști, zona Cinema Mărăști, preţ 400 euro. Petnru informaţii și detalii sunaţi la
0758-051260.
¤ 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.

— VALABIL PENTRU PERSOANE FIZICE —

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

ANUNŢ VÂNZARE TEREN

GOZNER OTTÓ anunţă iniţierea Planului Urbanistic
de Detaliu, P.U.D. Construire birouri şi hală, la amplasamentul strada Traian Vuia nr. 113, Municipiul Cluj-Napoca.
Consultarea proiectului se poate face la Primăria Cluj-Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam. 63, Sala Mică.

De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în
zona centrală a municipiul Vatra Dornei,
judeţul Suceava.
Terenul este perfect plan, se aﬂă într-o zonă superbă, însorită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfaltate, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).
Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

încălzire. Execut lucrări, intervenţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, centrale, teracote, cabine de duș,
etc. Informaţii suplimentare la
telefon 0740-252139.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje
la utilaje de tâmplărie. Informaţii la tel. 0741-192255 sau
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la
domiciliul clientului, cu garanţie. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
0264-547523, 0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, autorizat Porta Doors. Informaţii
la tel. 0745-993104.

LOCURI DE MUNCĂ

AUTO-MOTO

Angajăm

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, an 2008, 7 locuri, culoare
gri, 210.000 km, în stare bună
de funcţionare. Preţ negociabil.
Informaţii și relaţii suplimentare la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997,
pentru programul RABLA, acte în
regulă, preţ negociabil. Informaţii și relaţii suplimentare la telefon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an
1995, pentru programul RABLA, acte în regulă. Informaţii
și relaţii la telefon 0754-312994.

INGINER
ELECTROMECANIC
SAU TEHNICIAN.
Asteptăm C.V. la
micro@microcomputer.ro.
Detalii la: 0726-392686.
(3.14)
¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, care sa știe să mulgă. Cerem și oferim seriozitate. Pentru
informaţiile suplimentare apelaţi la tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în domeniul alimentaţiei publice, pe
postul de BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pricepută, îndemănatică. Ofer și cer seriozitate
maximă. Pentru oferte vă rog
apelaţi 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gastronomiei, part-time (în zilele libere), experienţă în domeniu.
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi
la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 18 ani (și pe comunitate),
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 îngrijire vaci. Cerem și oferim seriozitate. Pentru detalii sunați la la
telefon 0742-431611.

SERVICII
¤ MONTEZ, REPAR, MODIFIC, REGLEZ ORICE TERMOPAN și PLASE.
Informaţii suplimentare la tel.
0722-801595. (6.30)
¤ Instalator apă gaz, sanitare,
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ELECTRO
¤ 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.
¤ Vând hotă electrică de bucătărie, folosită, în stare bună de
funcţionare. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la tel.
0741-100529. (3.11)
¤ De vânzare TV PANASONIC,
preţ 300 RON. Prioritate au studenţii și pensionarii. Informaţii
și detalalii la tel. 0721-356827
sau 0364-143746.
¤ Vând reșou electric, nou,
reșou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor electric. Prețuri foarte bune.
Informații la telefon 0735176040.

UZ CAZNIC
¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + hotă, puțin folosite. Preț accesibil.
Informații suplimentare la tel.
0745-569336. (1.14)
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3
sertare, în stare bună de funcţionare, preţ negociabil. Informaţii suplimentare la tel.
0741-028813.
¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, preţ
negociabil. Pentru informaţii sunaţi la tel. 0741-028813. (3.7)
¤ Vând congelator cu 5 sertare.
Pentru informaţii suplimentare
la telefon 0264-424005 sau
0745-300323. (3.7)
¤ 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. (3.7)
¤ Vând aragaz în stare foarte
bună, preţ bun. Sunaţi la tel.
0735-176040. (7.7)
¤ Vând mașină de cusut. Informaţii la telefon 0264-437710. (6.7)

MOBILIER
¤ Vând 4 buc scaune din plastic
pentru grădină/curte. Pentru
informații suplimentare sunați la
tel. 0745-569336. (1.14)
¤ Vând recamier din lemn masiv, cu ladă lenjerie și 2 fotolii,
abele în stare foarte bună, preţ
negociabil. Relaţii suplimentare
la tel. 0741-028813. (3.7)
¤ Vând fotoliu de o persoană,
în stare bun, preţ negociabil. Informaţii la telefon
0364-418678, după ora 17 sau
0754-300728.

¤ Vând mobilă veche tip BOBÂLNA, cu recamier și pătuţ de
copil. Informaţii suplimentare la
telefon 0264-424005 sau
0745-300323. (3.7)
¤ Vând canapea extensibilă de
2 persoane și două fotolii. Tel.
0364-418678, după ora 17 sau
0754-300728.
¤ Vând canapea, pat simplu,
dublu, dulapuri, mese, toaletă
cu oglindă, mobilă de bucătărie, birou, bibliotecă. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
0723-435446. (3.7)
¤ Vând dulap cu două uși, preţ
negociabil. Pentru informaţii sunaţi la tel. 0741-028813. (3.7)
¤ Vând pătuţ pentru copil, din
lemn, cu 2 sertare. Informaţii la
tel. 0264-424005 sau
0745-300323. (4.7)
¤ Vând moblier de cameră și
colţar în stare foarte bună, preţ
foarte avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon 0744-702473, după ora 12.
¤ Vând două birouri pentru
calculator , dim. 70 x 130 x 86
cm, culoare combinaţie wenge
și stejar auriu, stare perfectă,
preţ 250 RON/buc., și raft de
bibliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2
uși în partea de jos (cu etajere
interioare), cu chei, dim. H â
205 cm, L â 90 cm, adâncime
40 cm, culoare wenge cu stejar auriu, stare impecabilă,
preţ 350 RON. Cele 3 piese de
mobilier sunt ideale pentru
agenţii de turism, agenţie
imobiliară sau alte activităţi de
birou. Nu asigurăm transportul. Tel. 0741-278287.
¤ Vând rafturi de culoare albă,
rafturi pentru cărți, birou mare,
în stare foarte bună. Prețuri negociabile. Pentru informații suplimentare sunați la telefon
0735-176040.

CĂRŢI
¤ Vând cărţi. Pentru informaţii și
detalii sunaţi la 0745-782061.

MEDITAŢII
¤ Meditaţii la matematică clasele VII-XI-XII, testare computerizată, metoda psichopedagocică
tehnică MNEMO, individual sau
în grup. Contact pe adresa
profesore.y@yahoo.com. (3.7)

DIVERSE
¤ Vând scaun masaj, nou, portabil. Pentru informaţii sunaţi la
tel. 0745-782061. (3.14)
¤ Vând roiuri de albine, familii de albine, miere și polen.
Informaţii și relaţii suplimentare la tel. 0722-515094.
(3.14)
¤ Vând rohie de mireasă, cu trenă, nr. 40-42, folosită doar o singură dată, foarte frumoasă. Preţ
avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
0745-996308 sau 0745-265436.
¤ Vând cizme militare cu carâmb înalt din box (piele), negre, nr. 42, cu șanuri. Informaţii la tel. 0264-424005 sau
0745-300323. (4.7)
¤ Vând presă de struguri.
Informații la telefon 0752 296
902 (8.10)
¤ Vând găini ouătoare sub un
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei
respectiv 12 lei. Informaţii suplimentare la telefon
0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0749-435564 sau
0758-939822.
¤ Vând țigle la prețul de 50
bani/buc. Pentru informații suplimentare sunați la telefon
0264-424005 sau 0745300323. (2.7)
¤ Desﬁințare gospodărie! Vând
lucruri casnice, încălțăminte femei. Prețuri foarte bune. Pentru
informații suplimentare sunați la

www.batrom.ro
0729–15.86.00

telefon 0735-176040.
¤ Vând cuverturi țesute din lână,
preț 100 RON/buc. Inf. la telefon
0264-424005 sau 0745-300323.
(2.7)

PIERDERI
¤ Pierdut carnet și legitimație de
student pe numele NYULAS MELISSA ANDREEA, Universitatea de
Arte și Design. Le declar nule.

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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ANUNŢ CONCURS
Direcţia Generală De Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj
organizează CONCURS
în data de 11.10.2019 ora 10,00 proba scrisă la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
din strada G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37 - 39, pentru
ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:
- consilier clasa I grad profesional principal cod COR
242201 (ID post 255763) – 1 post la Serviciul de intervenţie
în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, telefon
cazuri urgentă adulţi/copii, copii care au comis fapte penale
și nu răspund penal, copiii străzii
- consilier clasa I grad profesional principal cod COR
242201 (ID post 535843) – 1 post la Serviciul adopții și
postadopții
- consilier clasa I grad profesional principal cod COR
242201 (ID post 535847) – 1 post la Serviciul de evaluare
complexă a persoanelor adulte cu handicap
- consilier clasa I grad profesional asistent cod COR
242201 (ID post 255768) – 1 post la Serviciul de evaluare
complexă a copilului
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. Gral Eremia Grigorescu, nr. 37 - 39 – Serviciul Managementul
Resurselor Umane și la telefon 0264/420146 și 0264/420147
interior 433, site: dgaspc-cluj.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA
BUCURESTI,
SUCURSALA CLUJ NAPOCA,
avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

ANUNŢ CONCURS
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

Societatea Română de Radiodifuziune

organizează concurs

organizează, la sediul Studioului Teritorial Cluj, din strada
Donath nr. 160,

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții
contractuale de execuție vacante de referent, grad II, în cadrul
Biroului Buget, Financiar, Administrativ și Resurse Umane.
Concursul se va desfășura la sediul APM Cluj în data
de 03.10.2019, ora 9 - proba scrisă (iar interviul în
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise).
Condiţiile necesare ocupării postului contractual vacant
sunt prevăzute la art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 286
/2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
Condiții speciﬁce:
- studii liceale ﬁnalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă: minim 3 ani;
- experiență în activitatea de secretariat: minim 6 luni;
- Cunoștinţe de operare pe calculator – nivel mediu –
dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit
standardului solicitat;
- Cunoștinţe de limbi străine – nivel mediu – dovedite
cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului
solicitat.
Informații privind participarea și desfășurarea concursului
pot ﬁ obținute la sediul APM Cluj, tel. 0264/410722, fax.
0264/410716, e-mail: ofﬁce@apmcj.anpm.ro (persoană
de contact: Izabella BUFTEA, consilier Biroul B.F.A.R.U.) sau
accesând următorul link: http://apmcj.anpm.ro.
Candidații vor depune dosarele de concurs complete la
sediul APM Cluj (Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca),
în termen de 10 de zile lucrătoare de la data aﬁșării anunțului.
Datele de contact ale A.P.M. Cluj sunt următoarele: Calea
Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod poștal 400609, Tel.:
0264-410722; Fax: 0264-410716, e-mail: ofﬁce@arpmcj.
anpm.ro, cod ﬁscal 4288144, persoană de contact: dr. ing.
Liana MUREȘAN, director executiv.

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:
- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE
BENEFICII:
- Programul de lucru ﬂexibil, in functie de utilajul pe care
va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii
se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA
NEDETERMINATA.
Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str.
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon:
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul
interesat că „Elaborare PUZ conform legii nr.350/2001
actualizată“ amplasat în Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco,
nr. F.N., jud. Cluj titular: HERCIU VASILE nu necesită
evaluare de mediu, planul urmând a ﬁ supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile și comentariile publicului interesat privind
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99,
bl.9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716,
e-mail: ofﬁce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între
orele 9:00- 14:00, vineri 9:00- 12:00, în termen de 10 zile
calendaristice de la data apariţiei anunţului.

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

ANUNŢ CONCURS

ANUNŢ
Această informare este efectuată de COMUNA MĂRGĂU,
strada Principală, nr. 204, tel:0371138035/Fax: 0372002986,
ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru
realizarea lucrărilor de înﬁinţare reţea de canalizare menajeră
în localitatea Mărgău, judeţul Cluj.
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta permanent
ape uzate: 67.32 mc/zi debit mediu, ce se vor evacua în
Valea Margauta, după ce au fost epurate prin stație modulară
de epurate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa
primaria.margau@yahoo.com, tel: 0371 138 035, după
data 15.07.2017.

ANUNŢ
Această informare este efectuată de COMUNA MĂRGĂU,
strada Principală, nr. 204, tel:0371138035/Fax: 0372002986,
ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru
realizarea lucrărilor de înﬁinţare reţea de alimentare cu
apă în localităţile Bociu şi Buteni, din comuna Mărgău,
judeţul Cluj.
Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa
primaria.margau@yahoo.com, tel: 0371 138 035, dupa
data 15.07.2017.

concurs
pentru ocuparea unui post de

ECONOMIST.
Înscrierea candidaţilor, respectiv depunerea dosarului
de concurs, se va face, personal, la sediul Studioului Teritorial
de Radio Cluj, până la data de 19.09.2019, în zilele lucrătoare,
astfel:
- de luni până joi între orele 9,00 – 16,30;
- vineri între orele 9,00 – 14,00.
Mai multe detalii pe srr.ro, secţiunea Cariere

SecondTex angajează
vânzătoare
Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărﬁi
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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R.
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251,
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,
și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu
Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor,

respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.
25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin
practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al SAWA METAL S.A.
(în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en
redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79,
jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr.
J12/3256/2006, având C.U.I. RO19069274, prin încheierea
din data de 12.04.2016 în dosarul nr. 1333/1285/2015,
aﬂat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
anunţă valoriﬁcarea prin licitaţie publică a activelor
constând în:
• Proprietate imobiliară situată în Cluj-Napoca, str.
Cantonului, nr. FN, jud. Cluj înscrisă în Cartea Funciară nr.
251751 Cluj-Napoca, compusă din: sub A1 teren – în
suprafaţă de 15.124 mp, nr. cadastral 251751 și sub A1.1
construcţie constând în magazie atelier în suprafaţă construită
de 552 mp, nr. cadastral 251751-C1; sub A1.2 construcţie
constând în magazii ateliere în suprafaţă construită de 165
mp, nr. cadastral 251751-C2; sub A1.3 construcţie constând
în staţie compresoare în suprafaţă construită de 81 mp, nr.
cadastral 251751-C3. De asemenea, în anexa la Cartea
Funciară menţionată, ﬁgurează sub A1.4 construcţie constând
în post trafo în suprafaţă construită de 14 mp, nr. cadastral
251751-C4; sub A1.5 construcţie constând în magazie atelier
în suprafaţă construită de 530 mp, nr. cadastral 251751-C5,
La preţul de 4.763.200,00 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 16.09.2019, ora 15:00
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str.
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie,
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în
aceleași condiţii în data de 23.09.2019, ora 15:00, respectiv
în data de 30.09.2019, ora 15:00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și prin
e-mail: ofﬁce@solvendi.ro
SOLVENDI S.P.R.L.
C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator
Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu
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2,5 miliarde de lei pentru un
Spital Regional cu 849 de paturi
Spitalul Regional de Urgenţă Cluj va avea 849 de paturi, dintre care
105 pentru îngrijiri critice, 19 săli de operaţie şi un heliport cu elicopter
Executivul a aprobat,
în şedinţa de luni, la solicitarea Ministerului
Sănătăţii, Hotărârea
de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Spital
Regional de Urgenţă Cluj”.
Conform documentului, Spitalul Regional Cluj-Napoca va
avea o suprafaţă desfăşurată
de 151.891 metri pătraţi şi un
număr total de 849 de paturi,
din care 744 de paturi de spitalizare pentru îngrijiri acute,
împărţite între specialităţile
chirurgicale şi medicale incluse în cele şase centre.

Secţie de arşi
şi echipamente de înaltă
performanţă
De asemenea, vor exista şi
105 paturi pentru îngrijiri critice în spital şi o secţie de arşi.
Viorica Dăncilă a aﬁrmat,
luni, că Spitalul Regional de Urgenţă din Cluj va ﬁ dotat cu aparatură medicală şi echipamente de cea mai înaltă performanţă şi cu heliport. Premierul a
precizat că investiţia este estimată la 2.5 miliarde de lei.
„Spitalul regional de urgenţă din Cluj Napoca, o investiţie estimată la peste 2,5
miliarde de lei, va fi dotat
cu aparatură medicală şi
echipamente de cea mai înaltă performanţă şi cu heliport. În premieră, noul spital va fi construit în jurul
unui concept organizaţional
de specialităţi medicale grupate în centre. Are la bază
conceptul de clădire verde
care presupune o construcţie nouă sustenabilă, durabilă şi va oferi servicii integrate de înaltă calitate pentru pacienţi”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul
şedinţei de Guvern.

Așa va arăta Spitalul Regional Cluj-Napoca dacă va ﬁ făcut vreodată

Care vor fi cele şase centre
Centrul pentru cap și gât cuprinzând specialităţi de neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, ORL, chirurgie maxilo-facială;
Centrul toracic cuprinzând pneumologia, cardiologia, chirurgia toracică, chirurgia cardiovasculară;
Centrul abdominal cuprinzând gastroenterologie, nefrologie, urologie, chirurgie generală;
Centrul pentru articulaţii, coloană vertebrală și traumă cuprinzând ortopedie & traumatologie, chirurgie plastică, arsuri, chirurgie vasculară;
Centrul de medicină internă cuprinzând dermatologie,
medicină internă, reumatologie, boli metabolice și endocrinologie, imunologie, hematologie
Centrul pentru mamă și copil cuprinzând ginecologie, obstetrică, pediatrie și chirurgie pediatrică, neonatologie.
Premierul a adăugat că Guvernul pregăteşte, de asemenea, aprobarea indicatorilor
tehnico economici pentru unitatea medicală din Craiova.
„Astăzi (luni-nr.) luăm încă o decizie importantă pentru construcţia spitalului regional de urgenţă Cluj Napoca obiectiv ce va duce la îmbunătăţirea condiţiilor medicale pentru întreaga zonă. După ce în luna mai a acestui an
am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru spitalul
regional de urgenţă Iaşi, astăzi facem acelaşi lucru pen-

tru spitalul regional de urgenţă Cluj Napoca, iar mâine
(marţi-nr.) la Craiova se va
desfăşura dezbaterea publică
pentru obţinerea acordului de
mediu necesar construirii spitalului regional din această
zonă”, a aﬁrmat Dăncilă.
Totodată, şeful Executivului a susţinut că România va
depune cererile de ﬁnanţare
la Bruxelles pentru construirea spitalelor regionale.
„Mai departe vom depune
cererile de ﬁnanţare la Bruxelles şi avem în vedere organizarea procedurilor de licitaţie

şi demarare a construcţiei pentru spitalele din Iaşi şi Cluj”,
a conchis Dăncilă.

Ce se va întâmpla
cu Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă
Când va ﬁ gata, noul spital
regional va înlocui în totalitate activitatea Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca şi va absorbi unele servicii de urgenţă din alte spitale.
„Spitalul Regional de Urgenţă Cluj va furniza servicii medicale comparabile cu cele mai
bune modele europene contemporane, servicii integrate de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare pentru pacienţi. Va ﬁ
dotat cu echipamente şi aparatura de cea mai înaltă performanţă. Acest nou model de spital va facilita accesul echitabil
la servicii de calitate de prevenire, de diagnostic şi terapeutice şi va contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din regiunea NV. Estimăm
că, în luna octombrie, vom depune la Comisia Europeană cererea de ﬁnanţare pentru acest
spital”, a declarat Sorina Pintea,
ministrul Sănătăţii.
PUBLICITATE

administratie.monitorulcj.ro

miercuri, 11 septembrie 2019

11

PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de
alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile,după

Când încep lucrările la
parcarea „park&ride”
de la Aeroport?
Primăria şi CJ Cluj-Napoca şi-au dat mâna
în vederea realizării unor parcări de tip „park&ride”
Consiliul Judeţean a semnat marţi, 10 septembrie,
contractul de prestare
a serviciilor de elaborare
a documentaţiilor tehnico-economice şi de asistenţă tehnică aferente
obiectivului de investiţie
„park and ride”.
Finanţată din bugetul Consiliului Judeţean, această facilitate ce urmează a ﬁ construită în proximitatea Aeroportului Internaţional ,,Avram
Iancu" Cluj-Napoca are drept
principal obiectiv descongestionarea traﬁcului şi stimularea mobilităţii prin utilizarea
mijloacelor de transport public în comun, în locul autovehiculelor personale.
Contractul semnat marţi
vizează elaborarea studiului
de fezabilitate aferent investiţiei, a documentaţiei pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire şi a celei tehnice de execuţie, respectiv asigurarea asistenţei tehnice.

Se vor respecta
termenele investiţiei?
„Documentaţia ce va trebui
realizată de societatea cu care s-a semnat contractul va ﬁ

predată Consiliului Judeţean
în următoarele luni, după cum
urmează: studiul de fezabilitate până la 1 decembrie, documentaţia pentru obţinerea
autorizaţiei de construire până cel târziu în 20 decembrie,
în timp ce documentaţie tehnică de execuţie va trebui predată până la sfârşitul lunii ianuarie 2020. În ceea ce priveşte componenta de asistenţă
tehnică, aceasta va trebui asigurată până la data de 10 martie 2022”, transmite instituţia.
Societatea declarată câştigătoare în urma desfăşurării procedurii de atribuire a acestui
contract de servicii este ﬁrma
Hentza Business SRL, preţul
pentru îndeplinirea contractului ﬁind de 830 000 lei, fără TVA.
Anul trecut, CJ Cluj a revocat dreptul de administrare al aeroportului asupra unui
teren în suprafaţă de peste 4
hectare în vederea realizării
unei parcări de tip park&ride.
Cele 4 hectare se adaugă celor 12 hectare de teren din vecinătatea aeroportului pe care Alin Tişe a pus ochii încă
din campania electorală când
a promis realizarea unui centru internaţional de congrese

şi expoziţii, lucru nerealizat
nici până în ziua de astăzi.

1.000 de locuri de parcare
şi staţii pentru autobuze
Parcarea de tip “park and ride” ar urma să aibă aproximativ 1.000 de locuri de parcare şi
ar urma să ﬁe realizată sub nivelul solului, aproximativ cu o
jumătate de nivel, astfel încât
să poată ﬁ ridicat şi un etaj. Parcarea se aﬂă în zona de protecţie a culoarului de zbor al avioanelor, motiv pentru care nu
poate ﬁ înălţată mai mult de
unul sau două niveluri.
Potrivit protocolului de colaborare, Primăria Cluj-Napoca va asigura realizarea unor
staţii pentru mijloacele de
transport în comun cu dotările şi infrastructura aferentă,
staţii de bike sharing, amenajare acces auto/pietonal, iar
Consiliului Judeţean îi revine
realizarea, administrarea şi întreţinerea parcării “cu menţiunea că aceste facilităţi vor
funcţiona contra cost, taxele
urmând a ﬁ stabilite şi încasate de către judeţul Cluj”.
Protocolul va ﬁ valabil pe
o perioadă de 49 de ani cu
posibilitatea prelungirii.
PUBLICITATE

ANUNŢ
privind organizarea unui concurs de selecţie în vederea ocupării a două posturi
vacante de Meteorolog aeronautic tehnician stagiar în cadrul Biroului
Meteorologic de Aerodrom de la DSNA Cluj
Administraţia Româna a Serviciilor de Traﬁc Aerian ROMATSA DSNA Cluj cu sediul în
Cluj-Napoca, str. DÂMBOVIŢEI nr.1, anunţă organizarea unui concurs de selecţie pentru
ocuparea a două posturi vacante de Meteorolog aeronautic tehnician stagiar în cadrul Biroului Meteorologic de Aerodrom de la DSNA Cluj.
Înscrierea la concurs:
 Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune la sediul DSNA Cluj un dosar care
va conţine:
• Cerere de înscriere la concurs,
• Original şi copie după documentul de identitate (originalul se returnează după confruntare)
• Original şi copie după diploma de bacalaureat (originalul se returnează după confruntare)
• Curriculum vitae,
• Cazier judiciar,
• Certiﬁcat medical eliberat de medicul de familie sau o instituţie medicală autorizată, din care să rezulte „Apt medical“
 Dosarul de concurs, va ﬁ depus la registratura RA ROMATSA DSNA Cluj, până la data de 27.09.2019 orele 12:00.
 Concursul se va desfășura la sediul RA ROMATSA DSNA Cluj, în data de 03.10.2019,
ora 10,00.
Informatii suplimentare, bibliograﬁa şi cerinţele postului se găsesc pe adresa
www.romatsa.ro, la sediul RA ROMATSA DSNA Cluj sau la telefon 0724599023.

cum urmează:
JOI, 12 SEPTEMBRIE 2019
Între orele 10:30-20:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Nicolae Corcheș și str. Calea Turzii;
JOI, 12 SEPTEMBRIE 2019
Între orele 08:00-18:00
1.Localitatea Sânnicoara: str. 1 Mai (numerele pare), str. Nicolae Bălcescu,
I.L. Caragiale, str. Noua, str. Someșului;
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă
care să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, care nu pot ﬁ prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării serviciului în ﬁecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai ﬁe posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.
Mulţumim pentru înţelegere.
PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația GAL Someș Transilvan a organizat Duminică, 08 Septembrie 2019, în curtea Castelului Banﬀy, Comuna Bonțida, Județul Cluj, cea de a VIII– a ediție a Târgului de produse
tradiționale și promovarea teritoriului GAL Someș Transilvan.
La acest eveniment au par cipat producători locali din teritoriul GAL Someș Transilvan,
care au expus produse locale tradiționale – turtă dulce, produse lactate ( telemea dulce și
sărată, caș cu verdețuri și boia dulce, brânză de vaci), ouă și tăiței de casă, uleiuri din semințe de dovleac, floarea soarelui și rapiță, vin de coacăze, legume și zacuscă, fructe crude și uscate, dulcețuri, sucuri naturale din că nă și mere, miere de albină și faguri, lavandă și produse din lavandă, obiecte de ar zanat – costume populare, globuri și bijuterii din s clă lucrate manual, gablonțuri și obiecte de decor din lemn și s clă pictate manual, obiecte din
piele naturală, suveniruri.
Printre par cipanții la eveniment s-au remarcat atât beneficiari ai proiectelor cât și potențiali beneficiari ai proiectelor finanțate prin intermediul Asociației GAL Someș Transilvan.
Titlul proiectului:”SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE”, proiect
finanţat prin Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, Axa LEADER din PNDR
2014-2020, sub-Măsura 19.4, conform Contract de finanţare subsecvent nr 1 nr. C 1940 1068
01 16 6 13 75853/29.12.2016, încheiat între A.F.I.R. și Asociaţia GAL Someș Transilvan
Date de contact:
Asociația GAL Someș Transilvan
Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonțida, Jud. Cluj.
Tel: 0264 262 003
e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com
site: www.galsomestransilvan.ro

SPORT.
Pe scurt
Clasări excelente
pentru boxerii clujeni
la Tg. Mureş
Clubul Ring Box Târgu Mureș,
în colaborare cu Primăria
Municipiului Târgu Mureș și
Consiliul Judeţean Mureș, a organizat Cupa Municipiului
Târgu Mureș. Competiţia a avut
loc la Teatrul de Vară și au participat sportivi de la zece cluburi
din ţară și din Republica
Moldova.
De la secţia de box a Clubului
Sportiv Universitatea Cluj au
participat șase sportivi, care
s-au clasat pe primele două locuri de pe podium. Adrian
Șanta, Gabriel Gârbovan și Ana
Maria Rostaș au câștigat Cupa
la categoriile lor de greutate, iar
Răzvan Doghi, Samuel Șanta și
Nagy Isvan s-au clasat pe treapta a doua a podiumului.

Meci la Slobozia
pentru handbaliste
de la Universitatea Cluj

Handbalistele antrenate de Alin
Bondar vor juca miercuri, 11
septembrie, în deplasare cu
AHCM Slobozia, în Sala
Sporturilor „Andreea Nica” de
la ora 18:00. Partida contează
pentru a treia etapă din Liga
Florilor și este prima etapă intermediară din acest sezon.
În etapa precedentă ambele
echipe au pierdut,
Universitatea Cluj acasă cu
Minaur Baia Mare, 21-23, iar
Slobozia în deplasare cu
Măgura Cisnădie, 22-33. În clasament, AHCM Slobozia se situează pe locul 11 cu un punct,
iar CS ”U” Cluj pe locul 13.

Turda va avea echipă
de handbal feminin
Potaissa Turda a lansat proiectul pentru echipa de handbal
feminin după succesul avut la
masculin în ultimii ani. Mihaela
Tivadar, fosta mare internaţională, va ﬁ cea care se va ocupa
de acest proiect și a început primele demersuri.
Începând cu această săptămână, Mihaela Tivadar, împreună
cu reprezentanţi ai clubului AHC
Potaissa Turda vor ﬁ prezenţi în
școlile turdene, pentru a face
primele selecţii. Pentru început,
vor ﬁ trei echipe de junioare
(6-7 ani, 8-9 ani și 10-11 ani).
„M-am întors acasă, eu ﬁind de
lângă Câmpia Turzii, din Triteni
Colonie, iar când Flaviu a venit
cu acest proiect am fost extrem
de încântată. Știu că la Turda,
la băieţi, totul e foarte bine pus
la pus și mă gândeam că și la
fete am putea face același lucru. Sunt încântată de ce am
găsit, cred că vom lucra foarte
bine. Vor ﬁ trei grupe de copii,
6-7 ani, 8-9 ani și 10-11 ani. O
să începem selecţia de săptămâna aceasta și cu răbdare,
sperăm să mergem pe urmele
băieţilor. Ce-mi propun, cam
reușesc.”, a declarat Tivadar

miercuri, 11 septembrie 2019

„U” Cluj joacă astăzi la Sânmartin
în turul IV din Cupa României
Universitatea Cluj va juca miercuri, de la ora 16:30, împotriva celor de la Sânmartin,
în turul patru din Cupa României.
Adrian Falub,
noul antrenor
al Universităţii Cluj,
va debuta pe banca
tehnică a echipei
în partida din Turul IV
al Cupei României.
CSC Sânmartin este singura reprezentantă a judeţului
Bihor în această fază a competiţiei, iar partida se va disputa pe terenul formaţiei din
Liga a 3-a, ﬁind considerată
echipa mai slab cotată în duelul cu Universitatea Cluj.
CSC Sânmartin ocupă locul şapte în clasamentul din
Liga a 3-a cu patru puncte
adunate în primele trei etape. Trupa bihoreană a învins
în ultima etapă Sănătatea
Cluj cu 3-0. Formaţia din
Sânmartin a pierdut cu 6-3
în prima rundă din acest sezon împotriva celor de la Luceafărul Oradea şi a remizat,
3-3, împotriva celor de la
AFC Odorheiu Secuiesc. Echipa din Sânmartin este trupa
cu a doua cea mai slabă defensivă din Liga a 3-a, Seria
4, cu nouă goluri încasate în
primele trei meciuri.
Universitatea Cluj trece
prin momente extrem de diﬁcile în acest debut de sezon
şi ocupă doar locul 17 în clasamentul din Liga a 2-a. Fa-

Programul meciurilor
din faza a IV-a a
Cupei României

Jucătorii Universității Cluj salutând publicul de pe Cluj Arena

lub nu îl va avea la meciul
de debut pe Cristi Gavra, golgheterul din ultimul sezon,
ﬁind indisponibil pentru o
perioadă mai lungă de timp.
Tehnicianul clujenilor se bucură însă de revenirea lui Dorin Goga, cel care a fost accidentat în ultimele meciuri.
Noul antrenor al clujenilor
nu-l va avea la acest meci pe
Cosmin Dur-Bozoancă, fotbalist care este în cantonamentul echipei naţionale Under 21
pentru meciurile din cadrul
preliminariilor Euro 2021. Falub îl va avea în schimb la
acest meci pe Arpad Tordai,

goalkeeperul care a fost împrumutat de la FC Viitorul
pentru sezonul actual.
Universitatea Cluj a avut un
parcurs excelent în stagiunea
precedentă din Cupa României, ﬁind eliminată în optimile
de ﬁnală de Astra Giurgiu. Formaţia pregătită la momentul
respectiv de Mircea Cojocaru
au pierdut cu 4-3 după ce au
condus cu 3-0 după primele
zece minute de joc.
În această fază a competiţiei participă 36 de echipe, dintre care 27 sunt caliﬁcate din
turul trecut, iar celelalte nouă
provin din Liga a II-a şi intră

acum direct în competiţie. Rezultă, astfel, 18 de meciuri, care se vor disputa într-o singură manşă, eliminatorie, în perioada 10-12 septembrie.
În caz de egalitate după 90
de minute de joc, se vor juca
încă două reprize de prelungiri,
iar, dacă egalitatea va persista,
departajarea va ﬁ făcută la loviturile de departajare.
În turul IV participă mai
exact 16 echipe din Liga a II-a,
19 din Liga a III-a şi una din
Liga a IV-a, Steaua Bucureşti.
Începând cu runda următoare
vor intra în focul Cupei României şi echipele din Liga 1.

CSC Sânmartin Universitatea Cluj
Sănătatea Cluj - Fotbal
Comuna Recea
Industria Galda - Avântul
Reghin
Crișul Chișineu Criș - UTA Arad
CSC Ghiroda și Giarmata
Vii - Ripensia Timișoara
CSM Reșiţa - ASU
Politehnica Timișoara
Vediţa Colonești - U
Craiova 1948 SA
Flacăra Horezu - Campionii
FC Argeș
Flacăra Moreni - CS Mioveni
Olimpic Cetate Râșnov - FK
Csikszereda
Sportul Snagov - Petrolul
Ploiești
CS Tunari - Metaloglobus
București
Steaua București Concordia Chiajna
Rapid - Dunărea Călărași
SC Popești Leordeni - TurrisOltul Turnu Măgurele
CS Făurei - Farul Constanţa
Metalul Buzău - CSM Focșani
Foresta Suceava Aerostar Bacău

CFR Cluj va plăti 500.000 Podium româno-maghiar la
de euro pentru Pașcanu concursul de drone organizat la Cluj
CFR Cluj l-a transferat
în această vară
pe Alexandru Paşcanu,
dar fundaşul crescut
de Leicester City
nu a venit gratis în Gruia
aşa cum s-a crezut iniţial.
Dan Petrescu a cerut cu insistenţă un jucător care să se încadreze în regula U-21, iar conducerea clubului s-a conformat
şi l-a adus pe Alexandru Paşcanu de la Leicester City. Tânărul
fundaş a fost crescut la formaţia din Premier League şi a făcut un turneu ﬁnal excelent la
EURO U-21, însă a avut probleme mari în ceea ce priveşte pasul spre o echipă de seniori.
CFR Cluj a plătit 300.000 de
euro în momentul transferului
pentru Alexandru Paşcanu şi va
mai achita câte 100.000 de euro în următorii doi ani pentru
jucătorul român. Formaţia britanică va mai încasa încă 100.000
de euro în plus dacă CFR Cluj

va intra în grupele Champions
League în următorul sezon, conform celor de la Fanatik.Ro
Alex Paşcanu a semnat cu
CFR Cluj pe 30 august 2019,
spunând că este mult mai liniştit odată ce i s-a rezolvat situaţia contractuală: “Chiar am
venit mai liniştit, sunt pregătit de treabă şi sunt foarte fericit că am reuşit să realizez
transferul la club şi am venit
cu o altă mentalitate mai liniştită la naţională. CFR-ul m-a
dorit de foarte mult timp şi asta a contat foarte mult în alegerea mea”, a spus fundaşul
după ce a semnat cu CFR Cluj.

Peste 20 de concurenţi
s-au întrecut la concursul de multirotoare organizat în Cluj-Napoca
weekendul precedent.
Concentrare maximă, loop-uri spectaculoase şi public entuziast la cea de-a treia ediţie Multirotor Racing,
competiţia de multirotoare
(cunoscute de publicul larg
ca „drone”) organizată la sfârşitul săptămânii trecute de
Asociaţia Română de Aeromodelism. Un sport care se
dezvoltă tot mai mult şi în
România, multirotor racing-ul
înseamnă aeromodele controlate de la distanţă de piloţi care folosesc şi ochelari
inteligenţi şi care se întrec
contratimp, pe o pistă în aer
liber. În timpul unei curse,
multirotoarele pot atinge viteze de peste 160 km/h, cu
acceleraţie de la 0 la 100 km/h
în mai puţin de 1,5 secunde.

Un număr de 23 de concurenţi din România, Ungaria şi
SUA s-au aliniat la start, iar după două zile intense de concurs,
cu diferenţe de scor şi la nivelul milisecundelor, premiul 1 a
fost adjudecat de Rontó Roland
(Ungaria), cel care a câştigat
competiţia şi anul trecut şi şi-a
păstrat, astfel, titlul de campion Multirotor Racing. Podiumul
a fost completat de Oszkár Babics (Ungaria) – locul 2 şi Ali
Grünner (România) – locul 3.
Laureaţii au fost recompensaţi
cu premii constând în echipament specializat, în valoare totală de peste 2.000 de euro.
Pista de zbor a avut aproximativ 20.000 mp, cu un traseu amenajat special cu steaguri, porţi şi tunel, precum şi
cu sistem de semaforizare vizuală şi acustică, sistem de
cronometrare şi ecrane mari
pentru vizionarea imaginilor
transmise de pe multirotoare.

Din punct de vedere tehnic,
un multirotor este un „quadcopter", adică un aeromodel guvernat de o telecomandă – ﬂight
controller. Cu linie de pornire şi
sosire setată, pista este tridimensională, iar multirotoarele trebuie să zboare în sus, în jos, în
jurul şi prin diferite puncte de
control, obstacole, tunele şi porţi.
Majoritatea echipamentelor
sunt realizate chiar de piloţi,
care îşi personalizează multirotoarele conform stilului propriu de pilotaj. „Mutirotor racing înseamnă muncă de echipă. În timpul curselor, piloţii
sunt competitivi, e ﬁresc, dar
se pregătesc împreună, se consultă unii cu alţii, fac schimb
de experienţă, iar concursurile reprezintă o ocazie excelentă de interacţiune cu piloţi din
alte zone”, a explicat Babos
Andras Sandor, membru de
onoare al Asociaţiei Române
de Aeromodelism.

