Peste 20 de cazuri de febră Q la Cluj, iar autorităţile tac chitic!
Mai mulţi studenți de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca s-au îmbolnăvit
de febra Q. Infecția a provenit de la animale care au fost tratate în clinicile veterinare. Pagina 3
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Clujul, motorul regiunii!
Ce s-ar alege de Cluj fără Aeroport, fără firmele locale şi fără festivaluri?
Clujul dă clasă celorlalte judeţe din regiunea Nord-Vest, fiind cel mai dezvoltat, cu companii multinaționale
importante, cu festivaluri de renume și cu un aeroport în plină dezvoltare. Judeţul se laudă cu cea mai mică rată
a şomajului, dar şi cu cele mai mari salarii comparativ cu Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Pagina 4
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Prima poartă de intrare în Clujul medieval

IT&C

Tehnologia 5G,
conexiune cu viitorul
Emil Boc este de părere că “un oraş smart nu
poate rezista fără tehnologia 5G”. Pagina 10

ACTUALITATE

Pontoanele de pe Tarniţa
nu au autorizaţie?
Prefectul Clujului a precizat că niciunul
dintre pontoanele de pe lacul Tarniţa nu
are autorizaţie. Pagina 2

ECONOMIE
Foto: Alexandra Sofrni / Monitorul

Trei angajaţi din Cluj,
salarii de peste
la 40.000 €/lună
87 de angajaţi au salarii brute lunare între
21.000 de euro şi 42.000 de euro. Pagina 4
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În şantierul de pe strada Ferdinand, arheologii au scos la lumină o poartă de intrare a oraşului medieval. Pagina 6
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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E lege! Pe 30 octombrie se va
comemora tragedia de la Colectiv

Expert Forum: „Nu blocaţi organizarea
alegerilor prezidenţiale!”

Camera Deputaţilor a adoptat,
decizional, proiectul de lege care prevede declararea datei de 30
octombrie ca „Ziua pacientului
cu arsuri”, zi în care este comemorată tragedia de la Colectiv.
Proiectul a fost adoptat cu
257 voturi „pentru” şi 8 abţineri. Legea prevede organizarea
de evenimente pentru prevenirii apariţiei de incidente care pot
duce la arsuri.
„Ziua pacientului cu arsuri
poate ﬁ marcată de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, organizaţiile
neguvernamentale din domeniul medical, reprezentanţe ale
României în străinătate, entităţi
medicale publice şi private, prin
organizarea de evenimente dedicate prevenirii apariţiei de incidente care ar putea produce
incendii şi ar putea conduce la
rănirea gravă prin arsuri a participanţilor, precum şi îngrijiri-

Mai multe asociaţii civice au
semnat o scrisoare în care îşi arată îngrijorarea faţă de modul în
care Comisia parlamentară de
anchetă pentru alegerile europarlamentare gestionează ancheta privind Sistemul informatic
de monitorizare a prezentei la
vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV).
Scrisoarea vine după ce
prim-adjunctul STS, Ionel-Sorin
Bălan, a aﬁrmat că tabletele destinate introducerii datelor votanţilor în secţie sunt sigilate şi nu
pot ﬁ folosite, ﬁind obiectul anchetei Comisiei parlamentare.
„Sunt mai puţin de două luni
până la alegerile prezidenţiale,
iar în acest moment tabletele
sunt sigilate, la dispoziţia Comisiei, considerăm că încetinirea procesului de investigare
poate conduce la blocarea organizării în mod legal şi transparent a alegerilor din luna noiem-

lor necesare pacientului cu arsuri", se arată în primul articol
al legii adoptate.
Conform articolului 2 al legii, Ministerul Sănătăţii este
responsabil cu coordonarea activităţii dedicate „Zilei pacientului cu arsuri”.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 12 decembrie
2018, prim for sesizat, şi urmează şă ﬁe trimis spre promulgare preşedintelui Klaus Iohannis.
În urma incendiului din clubul bucureştean Colectiv din 30
octombrie 215 au murit la faţa
locului 26 de persoane, iar apoi
mulţi dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând
atunci la 64. Printre cei care
şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotograﬁ, jurnalişti, olimpici şi studenţi. Ulterior, la un şi 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanţul total la 65.

brie. Solicităm Comisiei urgentarea acestor acţiuni şi punerea
fără întârziere a tuturor echipamentelor necesare pentru pregătirea alegerilor prezidenţiale
la dispoziţia STS şi AEP, conform reglementărilor în vigoare. Partidele politice au avut reprezentanţi în birourile electorale în momentul numărării voturilor, fapt care asigură un control asupra modului de prelucrare a acestor informaţii”, se
arată în scrisoare.
Forum, Asociaţia pentru Dezvoltare GHEPart, Asociaţia Centrul pentru Resurse Civice, Asociaţia Centrul pentru Inovare Publică, Centrul Roman de Politici
Europene, Centrul de Asistenta
pentru Organizatii Neguvernamentale – CENTRAS, Funky Citizens, Geeks For Democracy,
Maria Krause, expert electoral /
Observatorul Electoral şi Mircea
Kivu, sociolog.

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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TARNIŢA, „LACUL ŞMECHERILOR”?

CLUJ-NAPOCA

0

„Pontoanele de pe lacul
Tarniţa nu au autorizaţie

0

13 /23 C

Prefectul județului Clujului a precizat că niciunul dintre pontoanele
de pe lacul Tarniţa nu are autorizaţie, si au fost amendate cu 35.000 de lei

Variabil

TURDA
GHERLA
HUEDIN
DEJ

15°/24°
24° Variabil
14°/24° Variabil
13°/23° Variabil
13°/25° Variabil

BĂIŞOARA
BĂIŞOAR
BELIŞ
VALEA IERII
RĂCHIŢELE

13°/22° Variabil
V i bil
11°/17° Variabil
12°/20° Variabil
12°/18° Variabil
PUBLICITATE

TOATE ANVELOPELE
SI JANTELE INTR-UN
SINGUR LOC!!
Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope
www.adax.ro

www.adax.ro

www.adax.ro

Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca
Tel. Mobil : 0722.619.317
2.619.317
4.411.691
Tel. Fix :
0264.411.691
@adax.ro
Email : office@adax.ro
 Experiență de
peste 20 ani
 Disponibilitate
e
mare în stoc
 Orice anvelopaa
sau janta la
comanda

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%

office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703
Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu
REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda
Redactor responsabil de număr: Bianca Preda
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Raymond Füstös – sport
Eliza Lucaciu – șef departament dtp
Bianca Tămaș – social
Mihaela Puiac – dtp
Tibi Demeter – social
Ioana Hotea – dtp
Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba
Alexandra Sofroni – editor content foto-video
monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiei de presă Agerpres.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE
Cordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău Secretariat – Iulia Todea
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru
Distribuție – Sorin Mădărășan
ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I
Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro;
mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1
Abonamentele la monitorul de cluj se pot face
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media
Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  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.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
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.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip
call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

Aurel Cherecheş a fost
în week-end -ul trecut
la un control pe lacul
Tarniţa alături de Garda
de Mediu, reprezentanţii
Hidroelectrica SA, cei de
la Administraţia Bazinală
Someş Tisa pentru a veriﬁca legalitatea pontoanelor şi a bărcilor de pe lac.
Închirerea unui ponton începe de la 1000 de lei, dar
poate ajunge şi la câteva mii
de lei pentru cele cu puncte
superioară. Preţul de vânzare a unuia începe de la 3.500
de euro, la cele simple şi mici, şi poate ajunge la 15.0000
de euro, conform OLX.ro.
Amenzile aplicate proprietarilor de pontoane au fost
de 35.000 de lei, în plus cei
de la Hidroelectrica au primit
ordin de a realiza un regulament, care acum surprinzător
lipseşte, pe baza căruia se
poate face navigaţia pe lacul
de la Tarniţa. ”Le-am cerut ca
până vineri, 13 septembrie,
să realizeze acest regulamnent pentru a se putea face
controale. Acum, nu există un
regulament care să stabilească cum se poate circula cu
bărcile. Poate intra acolo şi
un petrolier, dacă are actele
în regulă de la Căpitănia Dej”,
a declarat Aurel Cherecheş.

Întrebări fără răspuns.
Deocamdată!
De cealaltă parte, deputatul clujean Horia Nasra a anunţat că va continua demersurile pentru protejarea lacului
Tarniţa. În acest sens, el a tri-

Închirerea unui ponton începe de la 1000 de lei, dar poate ajunge şi la câteva mii de lei

mis mai multe întrebări către
Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului şi Ministrul
Apelor pentru a semnala problemele din zonă mai ales că
lacul Tarniţa este sursa de apă potabilă a Clujului.
„În ﬁecare zi, zeci de ambarcaţiuni tranzitează lacul
Tarniţa, multe bărci cu motor
sau jet ski-uri neﬁind înmatriculate iar mulţi proprietari
nu au permis”, a spus Nasra.
Deputatul clujean a cerut
de la ministrul Transporturilor Răzvan Cuc o situaţie a
permiselor de conducere pentru ambarcaţiunile de pe Tarniţa, dacă s-au aplicat amenzi,
dacă e navigabilă sau nu Tarniţa, dar şi câte accidente s-au
raportat în ultimul an pe lacurile Tarniţa şi Beliş.
De la Ministerul Mediului,
Nasra vrea să aﬂe ce activitatea a desfăşurat Garda Na-

ţională de Mediu în zona Tarniţa, în ultimii cinci ani şi câte amenzi au fost aplicate, iar
de la ministrul Mediului Ioan
Deneş preşedintele PSD Cluj
a cerut să i se transmită “care este calitatea apei din lacul Tarniţa şi cât s-a degradat în ultimii zece ani”.

Campanie puternică
pentru Tarniţa
Deputaţii clujeni Adrian
Dohotaru şi Horia Nasra duc
o campanie de eliminare a
bărcilor cu motor de pe Tarniţa. Mai mult, Dohotaru a
trimis o cerere către primăriile Râşca, Mărişel şi Gilău prin
care a cerut numele proprietarilor din zonă.
Dohotaru cere interzicerea bărcilor, skyjet-urilor şi
hidroavioanelor de pe lacul
Tarniţa, ﬁindcă „polează apa
pe care o bem”.

„Nesimţiţilor, distrugeţi
Tarniţa! E plin de pontoane
cu motor, skyjeturi şi bărci,
mai nou şi hidroavioane, care poluează lacul Tarniţa, apa de unde bem”, a scris Dohotaru pe Facebook.
De asemenea, a cerut să
ﬁe sancţionaţi cei care au ridicat garduri lângă lac.
„Gardurile ilegale blochează accesul la apă. Fac
o sesizare privind amendarea tuturor nesimţiţilor care au pus gard la apă, fără
autorizaţie, la sub 15 metri
de apă, ceea ce legea interzice. Fac o lege care interzice ambarcaţiunile motorizate în lacul Tarniţa. Sper
să am susţinerea tuturor
parlamentarilor clujeni ca
să redăm Tarniţa clujenilor,
nu ghiolbanilor care împuţesc lacul”, a concluzionat
politicianul.
ADVERTORIAL

Cărnurile alese de la Petry distinse cu Premiul
Value&Quality Award de către statul ungar
Standardul de calitate al
cărnurilor Petry a fost recunoscut de către statul ungar
prin acordarea Premiului
Value&Quality Award,
o emblemă a excelenţei.
Premiul Value&Quality
Award este oferit cu scopul de
a recunoaşte calitatea superioară a produselor şi serviciilor aﬂate în competiţie, promovează dezvoltarea ofertelor competitive pe piaţa internaţională şi
sprijină consumatorii în alegerea produselor şi serviciilor de
calitate. Ceremonia de premiere a avut loc pe data de 10 septembrie 2019 la Budapesta, în
Parlamentul Ungariei.
Secretul de succes al măcelăriei Petry, cu o istorie de
peste opt generaţii, îl reprezintă carnea proaspătă şi gustoa-

să. Petry pune la dispoziţia
consumatorilor cărnuri alese
de la producătorii locali ce au
ferme menţinute în condiţii
stricte de calitate. Astfel, carnea provine de la animale hrănite şi crescute natural. „Cărnurile sunt alese de la fermieri locali, deoarece animalele
sunt crescute în mod natural
de către aceştia. Cheia succesului nostru o reprezintă calitatea cu care încercăm să venim înaintea clienţilor noştrii”,
a declarat Mátyás Noémi, director de producţie.
Transportul animalelor este făcut în condiţii optime de
temperatură şi umiditate, fără
stres şi cu modalităţi potrivite pentru confortul acestora.
De asemenea, pentru ca produsele să poarte pe bună drep-

tate sintagma de cărnuri alese se pune un accent deosebit
pe menţinerea igienei la cel
mai înalt grad de stricteţe.
„Premiul Value&Quality
Award ne conﬁrmă faptul că
serviciile şi produsele noastre
sunt de o înaltă calitate. Carnea
este prelucrată cu grijă şi îndemânare de către colegii noştrii
măcelari, absolvenţi ai Academiei de Carne Petry, iar produ-

sele obţinute sunt trimise în aceeaşi zi către lanţul de magazine Petry. Punem un accent deosebit pe modul de transport al
produselor, acordăm atenţie temperaturii în care este transportată carnea, precum şi pe modul în care este ţinută în magazine pentru ca aceasta să îşi păstreze savoarea şi prospeţimea”,
a declarat Timár Jószef, măcelar şi director en gros la Petry.
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Mai mult de 20 de cazuri de febră Q la Cluj,
iar autoritățile tac chitic!
Cei mai mulți bolnavi sunt studenți la Facultatea de Medicină Veterinară a USAMV Cluj-Napoca,
dar nici o instituție nu a comunicat publicului larg existența focarului de infecție.
În lunile mai-august,
în judeţul Cluj au fost
înregistrate 23 de cazuri
de Febră Q, o boală
infecţioasă relativ rară,
cu simptome apropiate
de cele ale gripei.
Sursa de infecţie au constituit-o clinicile veterinare
care funcţionează pe lângă
Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară, a declarat directorul executiv al
Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Cluj, dr. Mihai Moisescu-Goia.
„Studenţii nu au fost
anunţaţi, informaţiile despre posibila infecţie au circulat «pe surse», între studenţi, fără ca facultatea să
fi venit cu o înştiinţare oficială, prin care să îi anunţe
despre pericolele la care se
supun sau să le recomande
seturile de analize corespunzătoare”, afirmă persoane
familiare cu subiectul, citate de G4Media.ro.

Autorităţile nu au vrut
să panicheze populaţia
DSP a evitat să comunice
public cazul, pentru a nu risca
să panicheze populaţia. „Nu e
boală periculoasă, dar (…) trebuie evitată şi trebuie să luăm
măsurile ca ea să nu se răspândească, dacă există un risc de
diseminare”, a precizat acesta.

Ce este febra Q
Conform unei informări redactate de Autoritatea Naţională
Sanitar Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSVSA), febra Q este o boală „zoonotică”, adică una ce
vizează animalele și poate afecta și omul, mai ales pe cei
care desfășoară activităţi ce implică contactul cu animalele
și/sau produsele acestora. De obicei, infecţia poate apărea
ca urmare a inhalării/ingerării bacteriei (sub formă de
spor), din particulele de praf contaminate. Bălegarul sau
urina precum și subproduse animaliere cum ar ﬁ pielea, lâna sau blana pot constitui sursă de infecţie.
Febra Q este rar întâlnită la om, chiar și în rândul fermierilor. Majoritatea persoanelor care sunt infectate nu prezintă
simptome sau prezintă semne foarte ușoare ale bolii, formele grave ﬁind întâlnite foarte rar. Simptomele apar la
2-3 săptămâni de la expunere și constau în semne asemănătoare gripei, cu febră prelungită, oboseală, dureri de cap,
dureri musculare și, ocazional, pneumonie sau alte complicaţii. Unele persoane pot prezenta o formă cronică a bolii,
cu simptome ce persistă mai mult de șase luni.
Mai mulți studenți de la Medicină Veterinară au fost diagnosticați cu febra Q

„Focarul a fost, nimeni
nu-l contestă. Au fost dacă
nu mă înşel 12 cazuri, şi 23
confirmate la laborator, adică posibile, dar care nu s-au
consumat”, a menţionat şeful DSP Cluj. Acesta a adăugat că microbul care a cauzat infecţia provine de la
animale care au fost tratate la clinicile veterinare de
la facultatea de Medicină
Veterinară. „şA fost vorba
deţ un animal care avea
boala şi cineva care nu a
respectat procedura de curăţenie şi dezinfecţie. Ei

acolo animale bolnave. Dacă au aplicat măsurile pe
care le-am dispus, totul e
rezolvat”, a mai spus Moisescu-Goia.

Primul caz,
încă din luna mai
Majoritatea cazurilor de
febră Q s-au înregistrat la
studenţi ai Facultăţii de Medicină Veterinară, dar şi la
angajaţi. Primul caz de febră Q a fost confirmat la
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca
în 14 mai, iar cel mai re-

cent în 20 august, potrivit
informaţiilor transmise de
dr. Violeta Briciu, directorul medical al spitalului.
„Simptomele prezentate au
fost caracteristice bolii, respectiv febră, mialgii (dureri musculare – n.r.), cefalee (dureri de cap – n.r.),
transpiraţii, tuse. Nu am
avut internaţi pacienţi cu
complicaţii de tip encefalită sau afectare cardiaca”, a
precizat aceasta.
Pentru a elimina sursa
de infecţie, clinicile şi spitalul de urgenţă au fost în-

chise pentru trei zile, în jurul datei de 20 mai, pentru
a se efectua curăţenie generală şi dezinfecţie. Totodată, au fost testate toate
animalele care erau internate şi a fost restricţionat
accesul vizitatorilor şi anulate vizitele de grup.
Potrivit surselor G4Media.
ro, studenţii nu au fost informaţi la timp cu privire la existenţa focarului de infecţie.
Microbul a continuat să
se răspândească şi tot mai
mulţi studenţi s-au prezentat la Spitalul de Boli Infec-

ţioase, fie acuzând simptomele bolii, fie doar pentru
a se asigura că nu o au. Potrivit documentelor consultate de G4Media, în luna
iunie erau şase studenţi diagnosticaţi, iar alţii nouă
neconfirmaţi ca fiind infectaţi. Dintre aceştia din urmă au mai fost cazuri de
confirmare ulterioară a prezenţei microbului.
Potrivit informaţiilor
transmise de DSP Cluj, aceste cazuri de febră Q sunt
primele înregistrate la Cluj
în ultimii cinci ani.

O viitoare bază sportivă „La Terenuri”, 46.000 de mănăştureni şi probleme în trafic
Planul Urbanistic Zonal
(PUZ) pentru viitoarea
bază sportivă şi de
agrement „La Terenuri”
din cartierul Mănăştur
a fost aprobat în luna iunie
O bază sportivă în valoare de 1,52 milioane de euro, bani care ar uma să vină din bugetul Primăriei
Cluj-Napoca, va fi construită în Mănăştur, în zona „La
Terenuri”, şi va fi o copie
fidelă a celei din Gheorgheni.
Baza sportivă va ﬁ construită pe o suprafaţă de 35.594 de
metri pătraţi: 53% din teren va
ﬁ dedicat facilităţilor sportive,
iar 43% va ﬁ zonă verde. Construcţiile vor ocupa doar 4%
din această suprafaţă.
Vorbim de un teren delimitat de pârâul Calvaria în partea
de vest, liziera pădurii Mănăştur în partea de sud, strada Mărişel şi zona ansamblurilor de
locuinţe colective construite
înainte de 1990 în partea de
est şi nord. Înprezent, accesul
se realizează din strada Mehedinţi şi strada Mărişel.

PUZ-ul propune crearea
unui ansamblu de funcţiuni
care va include: loc de joacă
pentru copii, alimentaţie public, zonă de recreere, skatepark, terenuri de sport în aer
liber, zonă coşuri de baschet,
promenadă, pistă de alergat,
zonă ﬁtness, parcare etc.
„Zona s-a dezvoltat odată cu
construirea locuinţelor colective începând cu anul 1965, când
locuinţele individuale din componenţa fostului sat au fost demolate. În aceeaşi perioadă, a
fost realizată şi linia de tramvai
care face legătura dintre Mănăştur şi zona industrial a oraşului. În prezent, zona prezintă
un mixt relative omogen constituit din cvartale cu locuinţe
colective cu regim de înălţime
variabil de la P+4 la P+10 şi
o zonă de locuinţe unifamiliale
şi locuinţe cu regim de înălţime
redus”, arată arhitecţii.

46.000 de locuitori şi o bază
sportivă mai mică
decât cea din Gheorgheni
Proiectul pentru reamenajarea zonei „La Terenuri”

din cartierul Mănăştur – după modelul Bazei sportive
Gheorgheni – cuprinde o suprafaţă de aproximativ 4
hectare, comparativ cu cea
din Gheorgheni în suprafaţă de peste 9 hectare.
Având în vedere numărul
mare de locuitori (circa 46.252)
din proximitatea sitului, Primăria a decis realizarea unei
baze sportive cu mixt funcţional destinat mai multor tipuri de activităţi: terenuri de
sport în aer liber, zone de recreere, alimentaţie publică,
loc de joacă pentru copii, pistă de alergare, dar şi realizarea unei construcţii care să
adăpostească activităţi sportive de interior.
Arhitecţii spun că prin viitoarea bază sportivă “nu se
doreşte atragerea persoanelor cu maşini în zona deja
ticsită de garaje şi parcări
clandestine”.
„Pârâul Calvaria, situat în
proximitatea laturii vestice a
zonei, prezintă un potenţial
pentru amenajarea unei pro-

menade în lungul acestuia şi
a unor platforme amplasate
pe acesta. Se propune realizarea unor poduri pentru acces peste cursul de apă care
vor face legătura cu ansamblul de locuinţe care este în
curs de autorizare”, se menţionează în documentaţia PUZ.
Principala disfuncţionalitate în zonă este accesibilitatea, care urmează a ﬁ reglementată, recunosc arhitecţii.
„Din punct de vedere rutier, prin acest proiect se doreşte realizarea a 6 accese,
din care 4 pietonale şi 2 auto/pietonale, 3 accese pietonale pe poduri peste râul Calvaria, un acces pietonal din
strada Mehedinţi şi unul auto/pietonal, un acces auto/
pietonal din strada Mărişel.
Pe terenul reglementat există platforme betonate, loc de
joacă, garaje construite ilegal, care urmează a ﬁ demolate”, spun aceştia.
În urma dezbaterilor publice, câteva dintre opţiunile propuse au fost: amfitea-

tru pentru întâlniri, zonă
verde liberă în centru, skatepark mai mare.
„Se propune integrarea construcţiilor în cadrul natural, adoptând un regim de înălţime
redus pentru a nu obtura perspectivele asupra Pădurii Mănăştur. Se propune amenajarea
pârâului Calvaria prin construcţia de baraje mici ce vor crea
oglinzi de apă, zonă de prome-

nadă şi locuri de odihnă. Se doreşte amenajarea de spaţii verzi şi plantarea de arbori răspândiţi pe toată zona”, se mai
menţionează în PUZ.
Primăria Cluj-Napoca a publicat, spre consultare publică, PUZ-ul pentru viitoarea
bază sportivă. Publicul este
invitat să transmită observaţii asupra documentaţiei PUZ
până în 24 septembrie.
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Motorul regiunii. Cluj, cel mai important
judeţ din perspectiva dezvoltării economice.
Judeţul Cluj rămâne principalul motor al dezvoltării în regiunea de Nord-Vest

Cele mai mari
afaceri locale
La nivelul anului trecut,
cea mai mare afacere a fost
Mol Petroleum Products, care a avut o cifră de afaceri de
6,7 miliarde de lei. Clasamentul celor mai proﬁtabile ﬁrme

Clujenii câştigă
cel mai bine
din toată regiunea

Foto: Alexandra Sofroni Monitorul de Cluj

Regiunea de dezvoltare
Nord-Vest (care include
judeţele Bihor,
Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu Mare
şi Sălaj) a beneﬁciat direct
de pe urma poziţionării
geograﬁce, ﬁind în imediata apropiere a reţelelor
de infrastructură din Vest.
Astfel, aici se regăsesc unele dintre cele mai dezvoltate judeţe din ţară, precum Cluj
sau Bihor, însă şi unele dintre cele mai puţin performante economic, precum Bistriţa
sau Sălaj, potrivit forbes.ro.
În regiune activează companii multinaţionale importante dar şi ﬁrme de top cu
acţionariat românesc, însă balanţa între ﬁrmele deţinute de
acţionari străini şi acţionari
români înclină net în favoarea străinilor.
Un total de 262.815 de ﬁrme sunt înregistrate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest,
potrivit portalului Termene.ro.

Clujenii câștigă cel mai bine comparativ cu ceilalți
locuitori ai regiunii de dezvoltare Nord-Vest, cu un
salariu mediu net lunar
de 3.115 lei. Restul
câștigurilor salariale medii
din regiune variază între
2.071 de lei și 2.231
de lei. Sălajul este județul
cu cea mai mare rată
a șomajului din regiune,
de 4,6%, valoare similară
cu media națională.

Cluj-Napoca este şi cel mai important hub regional pentru clădirile de birouri

din regiune este completat de
Terapia SA, care a încheiat
anul 2018 cu un proﬁt net de
146 de milioane de lei.
Distribuţia celor mai importante o sută de companii în cele şase judeţe ale regiunii este
mai degrabă inegală, 44 dintre
cele mai mari companii ﬁind
localizate în Cluj. Acesta este
cel mai important judeţ din regiune din perspectiva dezvoltării economice, având anul trecut un PIB per capita de 12.400
de euro, al treilea cel mai mare de la nivel naţional.
Rata şomajului la nivelul judeţului Cluj este de doar 1,8%,

iar venitul mediu net a fost în
anul 2018 de 3.115 de lei, al
doilea cel mai mare de la nivel
naţional, după Bucureşti.
De altfel, Banca Transilvania, fondată în Cluj-Napoca în urmă cu mai bine de
25 de ani, a ajuns cea mai
mare bancă din sistemul local după active şi domină
Topul Forbes 500 cele mai
puternice companii româneşti din 2018.
Mol Romania Petroleum
Products este cea mai mare
companie care activează în
judeţul Cluj, după cifra de afaceri, ﬁind, în acelaşi timp, cea

mai mare companie ca mărime din regiunea analizată.

Dezvoltarea, imposibilă
fără Aeroport
Dezvoltarea judeţului Cluj
şi a municipiului Cluj-Napoca a fost favorizată şi de existenţa Aeroportului Internaţional Avram Iancu, a cărui traﬁc a crescut în 2018 până la
2,78 milioane de pasageri, înregistrând creşteri constante
pe parcursul ultimilor ani. Până în 2030, aeroportul ţinteşte să ajungă la 7 milioane de
pasageri anual, iar, pentru a
creşte traﬁcul, au fost anun-

ţate investiţii de peste o sută
de milioane de lei.
La aeroport se adaugă ﬁnalizarea autostrăzii Sebeş-Turda, cu o lungime de
70 de kilometri, care va traversa judeţele Alba şi Cluj,
îmbunătăţind viteza de traﬁc
dintre acestea şi nu numai.
De asemenea, un avantaj
va ﬁ Autostrada Transilvania, care va asigura un acces mai rapid spre Budapesta, chiar dacă este mult întârziată, putându-se ﬁnaliza
spre 2025. Autorităţile locale au mai demarat procedurile pentru realizarea studi-

ilor de prefezabilitate şi de
fezabilitate pentru construirea unei linii de metrou care să traverseze Clujul, proiectul ﬁind considerat prioritar pentru dezvoltarea viitoare a oraşului.

Festivalurile care pun
Clujul pe harta lumii
Turismul a început să devină o altă sursă de venit pentru judeţ, mai ales datorită celor două festivaluri de muzică, Electric Castle şi Untold,
dar şi mulţumită festivalului
de ﬁlm TIFF.
Cluj-Napoca este şi cel mai
important hub regional pentru clădirile de birouri.
În Cluj-Napoca a fost încheiată şi cea mai mare tranzacţie de real-estate din afara Capitalei, după ce fraţii Dragoş
şi Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, au semnat contractul
prin care au preluat proiectul
The Ofﬁce de la dezvoltatorii
complexului, NEPI Rockastle
şi Ovidiu Şandor, într-o tranzacţie evaluată la peste 100 de
milioane de euro.
Sosirile de turişti, atât cele pentru business, cât şi pentru vacanţă, au crescut în
Cluj-Napoca cu 24%, anul trecut, faţă de anul anterior, până la 355.040.

Cine conduce piaţa construcţiilor? Trei angajaţi din Cluj primesc salarii
de peste la 40.000 de euro pe lună!
Deţinută de omul de afaceri Mircea Bulboacă
(foto), CON-A se aﬂă în
top 10 cele mai puternice
companii din domeniul
construcţiilor, potrivit
unui studiu.
IBC Focus, care monitorizează şantierele active din România, realizează anual topurile celor mai puternice companii de antrepriză generală
în domeniul construcţiilor.
Anul 2019 a însemnat o ediţie aniversară de 10 ani a Top
100 Antreprenori Generali în
Construcţii, publicaţie ce reprezintă o privire de ansamblu asupra pieţei actuale prin
intermediul unor studii şi analize bazate pe cifre reale.
Conform rezultatelor obţinute, în top 10 la secţiunea
antrepriză generală se aﬂă nume cu rezonanţă din piaţa
construcţiilor, care au reuşit
să controleze o mare parte din
totalul veniturilor.
Principalii 10 actori care
conduc piaţa sunt: CON-A,
Bog’Art, Strabag, PORR Construct, Astaldi SPA, Construcţii ERBASU, Electrogrup, Baupartner Construct, UTI Grup,
Concret Construct A.G.
„În 2019 am reuşit să aniversăm 10 ediţii de succes ale

publicaţiei Top 100 Antreprenori Generali în Construcţii, un
studiu ce a devenit deja o tradiţie pentru IBC Focus, dar şi
pentru oamenii de business din
piaţa construcţiilor. Acestea nu
doar că oferă o viziune de ansamblu asupra pieţei de proﬁl,
dar ne şi ajută să facem estimări privind viitorul domeniului construcţiilor”, spune Mihaela Ghiorghiu, PR IBC Focus.
CON-A a construit la Cluj
Sala Polivalentă şi Cluj Arena. Sala Polivalentă Cluj-Napoca este cea mai modernă şi

încăpătoare construcţie destinată organizării de evenimente. Construcţia realizată de
CON-A deţine deja un record:
este clădirea civilă din România cu cele mai lungi grinzi
metalice, cu 73 de metri de
deschidere liberă, dimensiuni
care mai sunt întâlnite doar
la hangarele avioanelor.
Pe lângă Sala Polivalentă şi
Cluj Arena, CON-A a mai construit fabrica Bosch din Jucu,
o investiţie de 77 milioane euro şi Parcul Industrial Liberty
Technology Cluj-Napoca.

În România sunt active
în prezent 87 de contracte
de muncă ce înregistrează
salarii brute lunare cu
o valoare cuprinsă între
100.000 de lei (peste 21.000
de euro) şi 200.000 de lei
(42.000 de euro), potrivit
informaţiilor furnizate de
Inspecţia Muncii la solicitarea ZF privind cele mai
mari salarii din România.
Aceste salarii brute se traduc în salarii nete lunare cu o
valoare cuprinsă între 58.500
de lei (12.000 de euro) şi 117.000
de lei (25.000 de euro).
„Suma de 100.000 de lei
reprezintă un nivel salarial
destul de mare comparativ cu
ce găsim în media din România şi sunt puţine persoane
care ating aceste valori salariale”, a spus pentru ZF Alina Popescu, din companiei de
HR Mercer Marsh Beneﬁts.
Mai mult de jumătate din
cele 87 de contracte de muncă cu salarii între 100.000 şi
200.000 de lei brut pe lună se
regăsesc în Bucureşti -mai
exact 63 de contracte-, urmat
de Cluj – trei contracte -, Timiş – două contracte – şi Prahova – două contracte.

În cuprinsul celor 87 de
companii care plătesc salarii
de top în România se aﬂă 13
companii de consultanţă în
management, şapte jucători
activi în retail, cinci întreprinderi ce furnizează servicii de
intermediere monetară, patru
companii ce prestează servicii
medicale private, trei ﬁrme ce
se ocupă cu extracţia gazelor
naturale, trei companii de televiziune, trei jucători activi în
industria de fabricare de echipamente pentru autovehicule
şi trei companii de telecom.
De altfel, cei care înregistrează un nivel salarial de top
în România ocupă funcţii de
directori generali, directori ad-

juncţi, directori tehnici, cunsultanţi în management şi manageri ﬁnanciari, potrivit informaţiilor transmise de Inspecţia Muncii.
Reprezentanţii Inspecţiei
Muncii nu au răspuns la întrebarea privind evoluţia din
ultimii cinci ani a numărului
de salariaţi ce câştigă salarii
între 100.000 de lei şi 200.000
de lei brut lunar.
„Nu văd un procent semniﬁcativ de creştere a acestei
zone în următorii doi-trei ani.
Probabil că numărul persoanelor care câştigă peste 100.000
de lei brut lunar va creşte, dar
nu cu procente semniﬁcative“, susţine Alina Popescu.
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FLAVIUS BUZILĂ, SOLISTUL TRUPEI HARA, CRITICĂ SISTEMUL EDUCAŢIONAL

Solistul trupei Hara,
Flavius Buzilă (45 de
ani), fost profesor de
limba engleză, a criticat
sistemul de învăţământ
românesc, ﬁind de părere
că este unul „învechit“,
iar elevilor le este îngrădită creativitatea.
Înainte să devină cântăreţ,
solistul trupei Hara Flavius
Buzilă a fost profesor de limba engleză la Şcoala primară
10 – Zorilor din Cluj-Napoca.
Într-un interviu pentru Libertatea, cântăreţul a vorbit
despre sistemul de învăţământ
românesc, ﬁind de părere că
este unul învechit, unde elevii sunt „îndopaţi“ cu exerciţii, ﬁindu-le îngrădită creativitatea.

Părinţii trebuie să caute
profesori pasionaţi
Flavius Buzilă are o fetiţă
de 12 ani, elevă în clasa a VI-a.
„Nu pot să le spun părinţilor decât că trebuie să caute profesori pasionaţi, care să
le încurajeze copiilor entuziasmul şi creativitatea. Nu le

Foto: Europafm.ro

„Performanţele nu se măsoară în diplome.
Nu mai îndopaţi copiii cu exerciţii!“

Solistul trupei Hara a povestit cum era el în rolul de profesor, dar şi ce le lipseşte dascălilor din şcolile din România

mai cereţi profesorilor să îndoape copiii cu exerciţii, cu
probleme, pentru că performanţele nu se măsoară în diplome, ci în fericirea că încă
un omuleţ şi-a găsit drumul
în viaţă şi împlinirea!“, recomandă fostul profesor.
Solistul trupei Hara a povestit cum era el în rolul de
profesor, dar şi ce le lipseşte,

în viziunea lui, dascălilor din
şcolile din România.

uitat copiii? Experienţă? Nici
vorbă, eram la început, prima mea slujbă! Prestanţă?
Îmi vine să râd, aveam părul
lung, glumeam încontinuu,
nu ştiam ce-i ăla sacou ori
cravată. Seriozitate? Dacă asta înseamnă să îţi ﬁe caietul
liniat la dungă din timp şi să
ţii toate şedinţele cu părinţii,
clar, am fost unul dintre cei

Profesorii nu mai
au entuziasm şi bucurie
„Ce le lipseşte profesorilor de astăzi? Entuziasm şi
bucurie. Stau şi mă gândesc,
după mesajele pe care încă
le primesc, ce aveam eu atât
de special atunci, de nu m-au

mai neserioşi profesori. Dar
aveam bucuria pe care o împrumutau copiii odată cu materia predată. Eram fericit că
mă întâlnesc cu ei, eram nerăbdător să le văd ochii curioşi, mă bucuram de micile
lor succese şi râdeam când o
dădeau în bară. Ne inspiram
reciproc, cântam la chitară,
făceam cumpărături ﬁctive
împreună în limba engleză,
le scriam piese de teatru, ne
mascam împreună de Halloween. Nimic din astea nu era în
vreo programă sau «plan de
învăţământ». Pentru că nicio
programă, niciun ministru,
niciun inspector nu va putea
şti vreodată ce se întâmplă
în clasa ta, care sunt poveştile elevilor tăi, cu ce frici şi
speranţe vin ei la şcoală, cu
ce frici sau bucurii se întorc
acasă“, a declarat solistul,
potrivit sursei citate.
Trupa Hara a fost înﬁinţată
în mai 2000 la Cluj-Napoca la
iniţiativa profesorului de engleză Flavius Buzilă, care şi-a propus să aducă un suﬂu nou, proaspăt în muzica românească.

Buzilă îşi aminteşte
cu drag de şcoală
Flavius Buzilă, solistul trupei Hara a asociază prima zi
de şcoală cu mărul roşu.
„Eram în comuna Dumitra
din judeţul Bistriţa Năsăud şi
drumul până la şcoală mi s-a
părut foarte lung deşi era abia
o jumătate de km. Aveam un
ghiozdan mare în spate şi în
el un penar de lemn cu creion, radieră şi ascuţitoare", a
povestit solistul.
El şi-a mai amintit că a fost
uimit să îşi vadă o colegă ţâşnind afară în plină oră şi explicându-i învăţătoarei că fuge la toaletă. "Îi duceam mereu ﬂori doamnei învăţătoare,
care era de ﬁecare dată foarte
emoţioantă în prima zi de şcoală. Voi avea mereu în minte
imaginea ei cu un braţ mare
de ﬂori", a spus artistul.
„Asociez prima zi de şcoală
cu gustul mărului roşu pe care
mama mi-l dăsea de ﬁecare dată. Când muşc dintr-un asemenea măr îmi vine în minte şi
acum acele momente", a adăugat solistul de la Hara.

Foto: Monitorul de Cluj

Bursele rămân la fel,
dar elevii de 10 sunt premiaţi

Au început înscrierile pentru
admiterea de toamnă la UBB
Înscrierile pentru cea
de-a doua sesiune
a Admiterii la UBB
din Cluj-Napoca au început
miercuri, 11 septembrie 2019.
Absolvenţii de liceu candidaţi la statutul de student pot
opta, în această sesiune de
admitere, pentru unul dintre
cele 480 de locuri bugetate şi
5.572 de locuri cu taxă la nivel licenţă-zi, respectiv 1.344
de locuri cu taxă la forma de
învăţământ la distanţă.
Elevii proveniţi de la liceele din mediul rural au la dispoziţie 104 de locuri bugetate, iar candidaţii de etnie romă vor putea ocupa cele 39
de locuri special alocate.
Absolvenţii de facultate care doresc să se înscrie la mas-

ter pot alege unul dintre cele
561 de locuri bugetate, 20 de
locuri alocate de la buget pentru candidaţii de etnie romă,
respectiv 1 loc bugetat pentru etnicii români din afara
graniţelor ţării.
Absolvenţii de liceu, dar şi
cei de facultate care doresc să
îşi continue studiile la Universitatea Babeş-Bolyai au la dispoziţie 244 de programe de licenţă (învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă), respectiv 217
de programe de master (învăţământ cu frecvenţă sau frecvenţă redusă).
Universitatea Babeş-Bolyai
a oferit, pentru anul universitar 2019-2020, un număr total de 4.975 de locuri bugetate destinate absolvenţilor de

liceu, peste 9.400 de locuri în
regim cu taxă şi 2.700 de locuri pentru învăţământ la distanţă pentru studii universitare de nivel licenţă.
La nivel master, UBB a scos
la concurs, pentru anul universitar 2019-2020, un număr
total de 3.375 de locuri la buget şi 6.106 de locuri la taxă.
Peste 19.300 de candidaţi
s-au înscris la UBB în cadrul
sesiunii de admitere organizate în luna iulie 2019.
Sesiunea de toamnă a Admiterii la Universitatea Babeş-Bolyai începe în data de
11 septembrie 2019, calendarul admiterii, taxele şi toate informaţiile necesare candidaţilor ﬁind accesibile la adresa:
http://admitere.ubbcluj.ro.

Bursele pentru elevi
rămân ca cele de anul
trecut, între 8 lei şi 1.000
de lei. Totuşi, elevii care
se remarcă prin note de
10 la cele mai importante
examene sunt răsplătiţi.
Peste 400.000 de elevi vor
lua în acest an burse, ﬁe de
studiu, ﬁe sociale, la acelaşi
nivel ca cel de anul trecut.
Hotărârea controversată a
primit numărul 666 şi a fost
publicată în Monitorul Oﬁcial, în varianta care prevede că
acest cuantum rămâne neschimbat faţă de nivelul de anul trecut, deşi iniţial cuantumul minim propus era de 100 de lei.
Suma de 100 de lei fusese chiar
anunţată de purtătorul de cuvânt al Guvernului după şedinţa Executivului. Ulterior, oﬁcialii au retras informaţiile.
Actul normativ publicat în
Monitorul Oficial prevede că
„în anul şcolar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneﬁcia elevii din învăţământul preuniversitar de
stat cu frecvenţă, este cel stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, aﬂat în plată în anul şcolar 2018-2019”.
Asta după ce în forma iniţială a proiectului, acesta prevedea că „începând cu anul
şcolar 2019-2020, bursele de

perfomanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneﬁcia elevii din învăţământul preuniversitar de
stat cu frecvenţă, se acordă în
cuantum de 100 de lei. Acestea se alocă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din sumele
defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat. Sumele
alocate acestor drepturi nu
pot ﬁ mai mici de 100 de lei.”
Dacă bursele rămân, pe de
altă parte, copiii de 10 au şansa să ﬁe răsplătiţi pentru munca lor. Astfel, în cursul zilei de
azi, elevii care au obţinut media 10 la examenele naţionale

din anul şcolar 2018-2019, atât la bacalaureat cât şi la evaluarea naţională vor ﬁ premiaţi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.
34 de elevi din Cluj-Napoca au obţinut nota maximă în
anul şcolar precedent la examenele ﬁnale ale ciclului gimnazial şi liceal, 25 elevi la Evaluarea Naţională şi 9 elevi la
Bacalaureat. Învăţăceii au fost
premiaţi şi de către municipalitatea clujeană în luna iulie.
Clujul este pe primul loc
în ţară în ceea ce priveşte rata de promovare la Examenul
de Bacalaureat, cu 8 instituţii de învăţământ ce au promovabilitate de 100% în sesiunea de vară din acest an.
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DESCOPERIRE PE STRADA REGELE FERDINAND

Prima poartă de intrare în oraşul medieval,
scoasă la lumină după sute de ani
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, îşi doreşte ca până la 1 decembrie să fie finalizate
parţial lucrările pe strada Regele Ferdinand, astfel încât să se poată circula pe 3 benzi
EMIL BOC | primarul
municipiului Cluj-Napoca

Foto: Alexandra Sofroni Monitorul de Cluj

Arheologii din Cluj
au scos la lumină, ieri,
în cadrul unor lucrări
de reabilitare făcute pe o
stradă, o poartă de intrare
a oraşului medieval. Este
vorba despre prima poartă de intrare descoperită
până acum. Zidul este din
piatră şi va ﬁ conservat.
Arheologul Sorin Cociş din
cadrul Institutului de Arheologie şi Istoria Arte Cluj a declarat că descoperirea a fost
făcută în cadrul unor lucrări
de reabilitare care se fac pe
Regele Ferdinand din Cluj.
„Este vorba despre un monument de categoria I. Am descoperit, alături de alţi arheologi
de la Muzeul de Istorie, de la
Universitatea Babeş Bolyai şi Universitatea Sapientia, turnul de
nord al oraşului medieval. Este
prima poartă redescoperită. Este importantă descoperirea poziţionării porţii. Acum cercetăm.
Am descoperit o latură a turnului. Zidul este din piatră pe latura de nord-sud, pe o lungime
de 11 metri şi o lăţime de 1,30
metri”, a declarat Cociş.
Potrivit acestuia, poarta a
fost construită, din piatră, în
1404, ﬁind dărâmată în 1873,

Arheologii din Cluj au scos la lumină în cadrul unor lucrări de reabilitare făcute pe strada Regele Ferdinand,
o poartă de intrare a oraşului medieval

odată cu dezvoltarea oraşului.
„Va ﬁ conservat. Monumentul
stă cel mai bine sub pământ.
Ne gândim ﬁe să facem o machetă în dreptul lui, ﬁe marcarea lui pe stradă. Altă soluţie nu este. Va ﬁ conservat în
pământ”, a precizat arheologul Sorin Cociş.
Arheologii vor continua
săptăturile în zonă.
În cursul zilei de luni, 26 august, constructorii au demarat

lucrările de modernizare pe strada Regele Ferdinand din ClujNapoca. Cu toate că durata lucrărilor este de aproape un an,
există șanse ca o parte dintre
acestea să ﬁe gata de 1 decembrie 2019, fapt subliniat şi de
primarul Emil Boc.
„Într-o variantă maximală, în
1 decembrie ar trebui să ﬁe totul asfaltat, adică terminat cu ultima intervenție și redat circulației
pentru a elimina disconfortul

cetățenilor. A apărut de vreo 23 zile o problemă nouă, legată
de o descărcare de sarcină arheologică, cu zidul cetății. Se lucrează ca la carte, după regulile
de descărcare arheologică, astfel încât astăzi pot să vă spun că
1 decembrie este termenul până la care strada Ferdinand va
ﬁ ﬁnalizată, la carosabil, inclusiv strat de uzură”, a spus Emil
Boc în şedinţa de marţi a şedinţei de Consiliu Local.

„Ne cerem scuze
anticipat clujenilor
pentru disconfortul pe
care îl vom crea câteva
luni bune pe Regele
Ferdinand, plus
Tipograﬁei, Sextil
Pușcariu, Émile Zola.
La sfârșitul acestor
lucrări nu veți
recunoaște această
zonă centrală, care
se va moderniza la
standardele pe care
le doresc clujenii“

Cum va arăta
centrul Clujului
fără maşini?
Străzile Regele Ferdinand,
Tipograﬁei, Sextil Pușcariu și
Emile Zola vor ﬁ reamenajate, în sensul eliminării traﬁcului auto și transformării
acestora în zone preponderent pietonale. Proiectul se
ridică la 3,2 milioane de euro. Lucrările sunt executate
de ﬁrma Diferit.
Pe scurt, cele mai importante
schimbări vizează: banda de
circulaţie care există în prezent pe Regele Ferdinand
dinspre Gară spre Piaţa Unirii
devine bandă dedicată transportului în comun, lărgirea
trotuarelor și desﬁinţarea
parcărilor de pe străzile Sextil
Pușcariu și Emile Zola, dar și
de pe Tipograﬁei. Și zona din
faţa magazinului Central va ﬁ
reamenajată. O provocare
pentru municipalitate este și
reamenajarea zonei din faţa
CEC Bank de la Prefectură.
Pe Regele Ferdinand ar urma
să se implementeze o bandă
dedicată transportului în comun, lărgirea trotuarelor, apariţia pistelor de biciclete,
dar și modernizarea iluminatului public.
De exemplu, actuala suprafaţă carosabilă a străzii Regele
Ferdinand este de 4186 mp,
dar odată cu reamenajarea
zonei se va ajunge la o suprafaţă carosabilă de 3043 mp.

Tipografia Arta a inaugurat în mod oficial un modern utilaj
tipografic de tipar offset, o premieră în sud-estul Europei
Tipograﬁa Arta a inaugurat
marţi, la noul său sediu
din Bulevardul Muncii nr.
237, masina de tipar offset
Manroland 705 LV Evolution,
realizând, pentru cei care
au participat la eveniment,
şi o demonstraţie de lucru
a utilajului.
Potrivit managerului societăţii, Adrian Câmpean, prin opţionalele instalate pe maşina
acesta este cel mai modern utilaj de tipar offset care funcţionează în acest moment în
sud-estul Europei.
Tipograﬁa Arta este o afacere de familie care reuneşte,
în acest moment, trei generaţii: tatăl, Petru Câmpean, care
si-a început cariera în urmă cu
peste 50 de ani ca ucenic la Intreprinderea poligraﬁca de stat,
ﬁul său Adrian Câmpean, licenţiat în ştiinte juridice care
s-a alăturat afacerii în 2006, în
timp ce nepotul Cristian, acum
elev, se arată şi el interesat să
pătrundă tainele artei tipograﬁce. Alături de această echipă
masculină se aﬂă şi doamnele
din familie, cu un rol decisiv
în managementul afacerii.

Au fost invitaţi să participe la inaugurarea utilajului tipograﬁc şi a noului sediu, Rafael Penuela, CEOul, Manroland Sheetfed GmbH – producătorul german de utilaje
tipar încă din 1871 – aﬂat cu
această ocazie pentru prima
dată în România –, David Istvan preşedintele Asociaţiei
Tipograﬁlor Transilvania, alături de angajaţi ai tipograﬁei,
furnizori şi o mulţime de clienţi ai acesteia.
Potrivit reprezentanţilor tipograﬁei, printre caracteristicile şi avantajele noului utilaj se
numără: capacitatea de a tipă-

ri la o trecere 5 culori + grup
de lăcuire dedicat, tehnologie
direct drive, eﬁcienţă totală la
18.200 coli/oră, unităţi de alimentare, eliminare şi umezire
special concepute pentru producţia de mare viteză, interfaţă de operare ergonomică cu
ecrane tactile, software management culoare de ultimă generaţie, legatură directă la prepress, totul conceput pentru
maximă eﬁcienţă.
Tipograﬁa Arta e formată
dintr-o echipă de oameni pasionaţi de tipar, cu experienţă
în industria tipograﬁcă de peste 50 de ani, activând atât în

domeniul tiparului „comercial”, cât şi în domeniile „labeling şi packaging”.
Noua maşină de tipar e capabilă să tipărească la 18200
coli/h coli format maxim de
740x1050 mm, 5 culori + lac,
cu o grosime de până la 1 mm.
Aceasta o face maşina ideală
pentru producţia de ambalaje
din carton pliabil.
Bineînţeles că, datorită opţionalelor speciale instalate
pe maşină, aceasta tipăreşte
la fel de bine hârtie subţire şi
foarte subţire, acoperind practic toată gama de tipărituri
offset din coală.
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192
* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezicătoare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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. (4.14)
¤ 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. (4.14)
¤ 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.

LOCURI DE MUNCĂ
¤ 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.

— VALABIL PENTRU PERSOANE FIZICE —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
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Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate!
Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“,
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezicătoare“ se taxează integral.

Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei,
str. Republicii nr. 109, Et. 1
Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor.
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor
înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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. (7.30)
¤ Instalator apă gaz, sanitare,
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.

AUTO-MOTO
¤ 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.

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. (4.11)
¤ 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. (2.14)
¤ 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. (4.7)
¤ Vând congelator cu 5 sertare.
Pentru informaţii suplimentare
la telefon 0264-424005 sau
0745-300323. (4.7)
¤ 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. (4.7)
¤ Vând mașină de cusut. Informaţii la telefon 0264-437710. (7.7)

MOBILIER
¤ Vând 4 buc scaune din plastic
pentru grădină/curte. Pentru
informații suplimentare sunați la
tel. 0745-569336. (2.14)
¤ Vând recamier din lemn masiv, cu ladă lenjerie și 2 fotolii,
abele în stare foarte bună, preţ
negociabil. Relaţii suplimentare
la tel. 0741-028813. (4.7)
¤ 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. (4.7)
¤ 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. (4.7)
¤ Vând dulap cu două uși, preţ
negociabil. Pentru informaţii sunaţi la tel. 0741-028813. (4.7)
¤ Vând pătuţ pentru copil, din
lemn, cu 2 sertare. Informaţii la
tel. 0264-424005 sau
0745-300323. (5.7)
¤ 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.

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
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.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

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

NOI ÎŢI OFERIM
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

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. (4.7)

DIVERSE
¤ Vând scaun masaj, nou, portabil. Pentru informaţii sunaţi la
tel. 0745-782061. (4.14)
¤ Vând roiuri de albine, familii
de albine, miere și polen. Informaţii și relaţii suplimentare la
tel. 0722-515094. (4.14)
¤ 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 ca-

râmb înalt din box (piele), negre, nr. 42, cu șanuri. Informaţii la tel. 0264-424005 sau
0745-300323. (5.7)
¤ Vând presă de struguri.
Informații la telefon 0752 296
902 (9.10)
¤ 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 0745-300323. (3.7)
¤ Desﬁințare gospodărie! Vând
lucruri casnice, încălțăminte femei. Prețuri foarte bune. Pentru
informații suplimentare sunați la

telefon 0735-176040.
¤ Vând cuverturi țesute din lână,
preț 100 RON/buc. Inf. la telefon
0264-424005 sau 0745-300323.
(3.7)

LICITAȚII PUBLICE
¤ Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Cluj-Napoca
prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, cu sediul în
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, vinde la a treia licitaţie
publică, în data de 23.09.2019,
ora 12.00, bunurile mobile constând din: Autoutilitară VW Caddy, an de fabricaţie 2004, preţ
5.450 lei, plus TVA. Informaţii suplimentare pot ﬁ obţinute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 11 B, telefon 0264.591670, interior 582
sau accesând pagina de internet
a ANAF, www.anaf.ro - anunţuri
vânzarea prin licitaţie a bunurilor

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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Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al

SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en
faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare
bunuri mobile, în data de 11.09.2019, in Cluj Napoca, str.
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A.
Documentația de înscriere va putea ﬁ depusă până la
ora 13:00, în ziua anterioară licitației.
În caz de neadjudecare, licitațile se vor repeta în datele
de, 18.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019 și 10.10.2019
în aceleași condţii.Informații suplimentare se pot obține la
tel : 0264/432.603

ANUNŢ MEDIU
Comuna Vad prin PRUNEAN DAVID – primar, cu sediul
în Comuna Vad, sat Vad, nr 146, judeţul Cluj, titular al
proiectului “ POD PESTE VALE ÎN ZONA BAZEI SPORTIVE DIN
LOCALITATEA VAD, JUDEŢUL CLUJ“, propus a ﬁ realizat în
Comuna Vad, judeţul Cluj, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare, de căte APM Cluj, fără
evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea
impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
menţionat, propus a ﬁ amplasat în comuna VAD, judeţul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot ﬁ consultate la sediul APM Cluj, din
Calea Dorobanților nr.99, Cluj Napoca, cod 400609, tel.
0264 – 410722, fax 0264 – 410716, e-mail ofﬁce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00,
precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului .
ANUNŢ PLAN URBANISTIC

S.C. ALTRADE COM S.R.L. și asociații anunță
inițierea planului urbanistic zonal cu titlul „ELABORARE PUZ
- INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE
IMOBILE CU DESTINAŢIE INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE,
LOGISTICĂ, PRODUCŢIE, SPAŢII COMERCIALE ŞI SPAŢII DE
BIROURI AFERENTE, AMENAJARE ACCESE, PARCĂRI, TOTEM
LUMINOS, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI,
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, OPERAŢIUNI NOTARIALE
(COMASARE ŞI DEZMEMBRARE)“, amplasat în Com. Gilău,
sat Gilău, str. Balastierei, f.n., C.F. 52526, 50450, 53933,
57607, 50297, 51942, 52330, 51770, 53369, 53370, 52703,
53087, 53106, 53093, tarla 18 parcela 219, jud. Cluj.
Consultarea propunerii se poate face la Primăria Gilău,
direcția urbanism.
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cluj@prink.ro
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul
interesat că „PUZ în condiţiile Legii nr. 350/2001 actualizată“
în municipiul Cluj-Napoca, strada Frunzișului, F.N. (CF nr.
329657, Nr. CAD. 329657 municipiul Cluj-Napoca), jud.
Cluj, titular: PODAR NICOLAE – 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 trimit în scris la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B,
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail:
ofﬁceșatţapmcj.anpm.ro în zilele de luni- joi între orele
9:00-14:00 și vineri între orele 900-1200, în termen de 10
zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. Termoﬁcare Napoca S.A. începe pregătirile pentru
sezonul rece 2019-2020. În acest sens, în perioada 17
septembrie – 27 septembrie 2019 sunt programate probele
tehnologice premergătoare furnizării agentului termic
(umplerea instalatiilor).
Pentru realizarea acestor lucrări în condiţii de siguranţă,
asociaţiile de proprietari și persoanele ﬁzice sunt rugate să
ﬁnalizeze toate lucrările aﬂate în derulare pe instalaţiile
interioare și să se asigure de corecta funcţionare a acestora.
Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii sau nelămuriri
la Dispecerat 0264 503 709, program non-stop.
Vă mulţumim pentru înţelegere
S.C. Termoﬁcare Napoca S.A.

ANUNȚ PUBLIC ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru obiectivul de investiții Clădire
remiză PSI dotată și utilată, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,
nr. 149-151, județul Cluj.
Informațiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul
Cluj-Napoca, str.Calea Dorobanților, nr.99, în zilele de lunijoi între orele 900-1400 și vineri între orele 0900-1200.
Observațiile publiculuise primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților,
nr.99, jud. Cluj.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu modiﬁcările
și completările ulterioare

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
scoate la concurs,
pe perioada determinată de 1 an:
-un post de medic specialist cardiologie in cadrul
Cabinetului de Cardiologie al Ambulatoriului Integrat
Înscrierea la examen/concurs pentru postul publicat se
face la sediul Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca, str.
Tabacarilor nr.11 Serviciul RUNOS, in termen de 10 zile
calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, iar
examenul/concursul se organizează în maximum 30 de
zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde
urmatoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care
dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de medic/biolog, și certiﬁcat de
conﬁrmare în gradul profesional;
c) copie a certiﬁcatului de membru al organizaţiei
profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost
aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39
alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist,
înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Ordinului
Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar
din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut
în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar/ declaratie pe proprie raspundere;
g) certiﬁcat medical din care să rezulte că este apt din
punct de vedere ﬁzic și neuropsihic pentru exercitarea
activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs- 150 lei.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea stabilita pentru examenul
de medic specialist.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto
Hyundai Sibiu
angajează:

www.batrom.ro
0729–15.86.00

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto
Pregătitor vopsitorie auto
Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:
tel 0752-449012
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Tehnologia 5G oferă
conexiunea cu viitorul
Emil Boc: „Un oraş smart nu poate să reziste în viitor fără tehnologia 5G”
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro
Tehnologia 5G este o cale
spre viitor, arată studiile de
la ora actuală. Potrivit specialiştilor, 4G a creat o conexiune între oameni, iar 5G
conectează toate dispozitivele pe care le avem, făcând
viaţa noastră mult mai
uşoară, mai confortabilă.
„Distrugerea planiﬁcată a sănătăţii în spatele reţelei de telefonie mobilă 5G”, „Alertă, risc
major: Reţelele 5G aduc cancer,
boli de inimă şi moarte” sau
„Românii – cobai pentru multinaţionale!” sunt doar câteva titluri prin care site-uri de media
în limba română încearcă să creeze o psihoză în faţa apropiatei
implementări a tehnologiei de
telecomunicaţii 5G.

Impactul 5 G asupra vieţii
noastre cotidiene
Miercuri a avut loc prima
dezbatere pe tema 5G organizată de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii
la nivel naţional cu scopul de
a dezbate procesul de implementare şi impactul pe care îl
va avea asupra societăţii.
„Rezultatele digitalizării care a pătruns treptat în toate domeniile nu pot ﬁ contestate, iar
tehnologia 5G vine ca o evoluţie ﬁrească. Impactul pe care
noile tipuri de reţele îl vor avea
asupra vieţii noastre de zi cu zi
este important. Toate maşinile
conectate între ele în acelaşi
timp cu reţeaua de drumuri, cu
parcările, reţelele de senzori care îi ajută pe agricultori să îşi
dezvolte plantaţiile sunt doar
câteva exemple. 5G ne va transforma existenţa în acelaşi fel în
care electricitatea sau calculatorul au făcut-o la vremea lor.

„5G nu este un moft, este o necesitate. Sunt convins că locurile de muncă vor ﬁ un principal câştig”, a spus primarul Emil Boc

Evoluţia pe care o cunoaşte societatea noastră prin implementarea 5G nu poate ﬁ decât anticipată în prezent. De aici înainte doar imaginaţia este limita.
5G înseamnă viteze mult mai
mari pentru internetul ﬁx şi mobil, comunicaţii pe scală largă
între maşini şi va însemna comunităţi inteligente care permit
monitorizarea în timp real, facilitarea predicţiilor pentru gestionarea dezastrelor, dar şi locuinţe inteligente cu consum redus. Ne vom putea programa
de la distanţă maşina de spălat
sau cuptorul, spre exemplu”, a
spus Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM, fost prim-ministru al României.
Grindeanu a mai explicat că
implementarea 5G va genera
dezvoltare economică şi socială chiar şi în zonele defavorizate. Până în anul 2025 este nevoie în România de o investiţie de 2,3 miliarde de euro în
5G care va genera venituri de
4,7 miliarde de euro şi peste
250.000 de locuri de muncă.

Un oraş smart
are nevoie de 5G
Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a subli-

niat importanţa tehnologiei
5G pentru proﬁlul strategic al
Clujului bazat pe inovare, cercetare, dezvoltare şi IT.
„De ce 5G? În primul rând
din perspectiva administraţiei
locale un oraş smart nu poate
să reziste în viitor fără tehnologia 5G. În al doilea rând un
oraş universitar, unde se face
cercetare, fără 5G nu are şanse să meargă mai departe. Dacă vrem să ne aducem talentele acasă din alte ţări şi să le
păstrăm pe cele pe care le avem
trebuie să le oferim condiţiile
pe care le-ar avea afară. 5G nu
este un moft, este o necesitate. Nu trebuie pierdut acest moment al istoriei, pentru că nu
se întoarce în ﬁecare zi. Gândiţi-vă ce înseamnă 5G pentru
cercetare, în privinţa vitezei.
Gândiţi-vă ce înseamnă pentru conectivitatea în oraş. Sunt
convins că locurile de muncă
vor ﬁ un principal câştig. Peste 60% dintre studenţii de azi
vor lucra în joburi care nu există”, a spus edilul.
Boc a făcut referire şi la problemele pe care şi le fac oamenii în privinţa noii tehnologii.
„Cu cât vom întârzia, cu atât vom pierde competitivitatea

atât la nivel european cât şi mondial. Asta nu înseamnă că trebuie să ﬁm opaci şi să nu ascultăm opiniile celor care spun
că este un pericol. Nu am văzut niciun studiu care să spună
că prezintă un pericol major
pentru sănătatea individuală şi
colectivă. Am văzut însă fake
news”, a spus primarul municipiului Cluj-Napoca.

5G este o revoluţie
Sociologul Vasile Sebastian Dâncu a discutat despre
5G ca o revoluţie din punct
de vedere social.
„Tehnologia schimbă şi
identităţile noastre personale
şi identităţile sociale. Este nevoie de colaborare încă de la
început. Este nevoie de o colaborare interdisciplinară. Pare simplu, un curs natural,
dar în viaţa reală nu se întâmplă totul foarte simplu. Noi
nu ştim foarte bine ce înseamnă 5G, mai ales că nu este o
evoluţie de la 4G la 5G. Este
vorba de o ruptură, de o revoluţie. Sper ca această revoluţie industrială să nu ﬁe înfrântă, mai ales că are foarte
multe componente politice şi
sociale”, a explicat Dâncu.
PUBLICITATE
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Alexandru Pașcanu face declarații
răutăcioase la adresa echipei FCSB
Alexandru Paşcanu, noul
fundaş al celor de la CFR
Cluj, a vorbit în presa
britanică despre
transferul la
campioana României.
Alexandru Paşcanu a semnat în această vară primul contract de seniori la CFR Cluj după ce a fost crescut la echipele de juniori ale celor de la Leicester City. Internaţionalul român de tineret a fost unul din-

tre cei mai apreciaţi jucători
din academia formaţiei britanice şi a explicat într-un interviu pentru site-ul Leicestermercury.co.uk. motivele pentru care a ales CFR Cluj.
„Am luat în considerare toate aspectele când am ales noua echipă, de exemplu antrenorul. La Cluj, era Dan Petrescu, despre care ştiam că este
un antrenor de la care ai ce învaţa. La Steaua (n.r. FCSB), nici

nu ştiam cine antrenează. În
plus, ei erau pe o poziţie mai
slabă în clasament. CFR Cluj
mă dorea de mai multă vreme
şi asta m-a ajutat să iau o decizie. La Cluj există mai multă
competiţie pe posturi, dar asta
mă ajută să mă dezvolt. Ăsta
este un lucru bun, deoarece mă
face mai puternic de ﬁecare dată când mă antrenez”, a declarat Alex Paşcanu pentru leicestermercury.co.uk.
PUBLICITATE

Women Rally revine la Cluj.
Record de participante!
Women Rally revine în acest weekend la Cluj-Napoca
pentru etapa a 3-a, după întrecerile care au avut loc
la Alba Iulia și Timișoara.
Women Rally va avea
la start peste 100
de participante şi 70 de
maşini devenind din acest
an Campionat Naţional sub
egida Federaţiei Române
de Automobilism Sportiv.
Coform organizatorilor,
participantele sunt în proporţie de 40% din Cluj-Napoca,
în timp ce restul vin din judeţe precum Botoşani, Constanţa, Timişoara sau Buzău.
Etapa de la Cluj-Napoca
va debuta vineri seara, de la
ora 19:00, cu brieﬁngul alături de concurente la sala de
conferinţe de la Cluj Arena.
Startul festiv al întrecerii va
avea loc sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 10:30 în
faţa stadionului Cluj Arena.
Prima manşă de concurs
va începe sâmbătă, de la ora
11:30, la VIVO Cluj-Napoca,
locul în care se vor desfăşura cele două manşe de
concurs. Cele mai rapide fete vor fi premiate sâmbătă,
de la ora 19:00, la dineul
oficial găzduit de RMB Inter Auto Mercedes-Benz. Ziua de duminică va programa o vizită specială care va
fi organizată la Salina Turda şi Crama La Salina.

Circuit special la VIVO
În prima manşă, ﬁecare
concurentă va avea posibilitatea să efectueze o tură de
recunoaştere, după care va
sosi la start şi va face două
ture legate contracronometru. Circuitul nu va avea jaloane, doar viraje şi un cronometru care le va departaja. Fetele vor ﬁ împărţite în
trei clase în funcţie de capacitatea motorului.

Women Rally va
strânge bani pentru o
cauză caritabilă
Partenerii întrecerii vor
pune la dispoziţie diferite
produse care vor fi scoase
la licitaţie, iar suma strânsă va fi redirecţionată către

ANUNŢ LICITAȚIE

Subscrisa CITR SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, incinta
Silver Business Center, jud. Cluj, având nr. de înregistrare în Registrul UNPIR: RFO 0253
din 31.12.2006, și cod de înregistrare ﬁscală nr. 21057514, în calitate de administrator
judiciar al CLUJANA S.A. (în reorganizare, in reorganisation, en redressment), cu sediul în
Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/18/1991, având CUI RO199206, desemnată prin Încheierea civilă nr. 77/C/2018 pronunţată la data
de 17.01.2018 în dosarul nr. 983/1285/2017, aﬂat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
conform CC din 05.08.2019, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri:
Spaţiu comercial situat în loc. Cluj Napoca, str. T. Mihaly, nr. 31-35, parter, ap 4, jud.
Cluj, înscris în CF nr. 250614-C1-U8, nr. Cadastral CAD: 15394-C1-U4, având o suprafaţă
utilă de 118 mp, cote părţi 134/10000, cote teren 3831/286700. Obiectul tranzacţiei va
cuprinde si dreptul de proprietatea asupra cotei de 1/50 parte „reprezentând locul de parcare nr. 31 din garajul situat in Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 31-35, la subsol, inscris
in cartea funciară nr. 175796 Cluj-Napoca, A+1 cu nr. cad. 15394-C1-U1, compus in intregime din: garaj cu 50 de locuri de parcare cu suprafata utila de 1457,75 mp cu cota de
1504/100 din partile indivize comune inscrise in cartea funciara colectiva nr. 173838
Cluj-Napoca si teren in proprietatea de 471,51/2867-parte” – preţ total de pornire 184.000
euro + TVA. Se va aplica cota TVA valabilă la data vânzării.
Utilaje producţie încălţăminte – mașini de cusut, ștanţe, benzi transportoare etc – preţ
total de pornire 778.164,75 lei + TVA. Se va aplica cota TVA valabilă la data vânzării.

asociaţia Little People pentru copiii care s-au vindecat de cancer şi sunt reintegraţi în societate.

Curse de Karting
pentru copii
Laura Savu, fondatoarea şi
organizatoarea Women Rally,
a venit cu ideea organizării unei curse de karting pentru
copii din Cluj-Napoca. Au fost

următorii ani Federaţia Română de Automobilism Sportiv să poată susţine astfel
de evenimente în viitor:
„Salutăm astfel de evenimente şi am venit cu plăcere aici în oraşul meu natal.
Federaţia Română nu poate
ﬁnanţa momentan acest eveniment, dar când mi-a fost
propus acest eveniment am
răspuns pozitiv. Sperăm ca

LAURA SAVU | fondatoarea Women Rally
„Concurentele care au mai participat la ediţiile
anterioare, din mărturisirile lor, aşteaptă cu
nerăbdare să se bucure de acea atmosferă unică
şi prietenoasă din cadrul evenimentului, precum
şi revederea cu celelalte participante, şi,
bineînţeles să calce pedala de acceleraţie cât mai
tare, testându-şi astfel limitele şi totodată
dorindu-şi un loc cât mai sus în clasament.“
înscrişi 68 de copii pentru Kids
Karting Experience, startul ﬁind vineri de la ora 11:00 în
parcarea VIVO. Fiecare copil
va ﬁ instruit 15 minute teoretic, dar şi alte 15 minute practice. La ﬁnal, toţi cei înscrişi
vor efectua două ture de circuit de câte şapte minute şi
jumătate. Fiecare copil va
avea parte de asistenţă de la
o echipă de specialişti venită de la Bucureşti.
Daniel Ungur, preşedintele Federaţiei Române de
Automobilism Sportiv, va fi
prezent şi el la Women Rally
Cluj-Napoca. Fostul mare
pilot a lăudat iniţiativa organizatorilor şi speră ca în

domnişoarele să facă pasul
încet şi spre profesionişti.
Evenimentul arată foarte bine organizat şi am observat
că din punct de vedere al securităţii lucrurile arată foarte bine. Apreciez foarte mult
programul legat de karting,
deoarece în Transilvania nu
mai există pistă de karting.
A fost o bucăţică de kartodrom în Cluj, dar s-a distrus
şi nu mai este. Autorităţile
locale ar trebui să se gândească şi în această direcţie
în viitor. Eu zic că de aici
vor face pasul mai departe
măcar 10% dintre concurente către profesionişti”, a declarat Daniel Ungur.

Bunurile se valoriﬁcă în bloc.
Licitaţia va avea loc în 17.09.2019, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar. În cazul în care activele nu vor ﬁ valoriﬁcate, se va organiza o noua licitatie în data de 24.09.2019,
la același preţ, locaţie și oră.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0737.330213, pe site-ul sales.citr.ro si licitatii-insolventa.ro.
PUBLICITATE

COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A.

angajează:
• TÂNĂR INSTALATOR în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii,
specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de caliﬁcare de instalator gaze naturale. Permis de conducere categ. B.
• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii,
specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de caliﬁcare de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de conducere categ. B.
Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator,
pentru celelalte poziţii menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!
Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să
ne trimiţi CV-ul până la data de 30.09.2019, la adresa de e-mail: ionela.muresan@seacomplet.ro
Persoanele selectate vor ﬁ contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.seacomplet.ro
SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (deﬁnite de Regulamentul general privind protectia datelor nr.
2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri aﬂate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://
seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

SPORT.
Petrescu, suspendat după
scandalul de la Giurgiu!

joi, 12 septembrie 2019
PUBLICITATE

Comisia de Disciplină a FRF a anunțat măsurile
luate împotriva oficialilor și jucătorilor de la CFR Cluj
după incidentele de la meciul cu Astra Giurgiu
Cosmin Vâtcă, Adrian
Păun, Dan Petrescu
şi Ioan Ivaşcu au primit
sancţiuni dure din partea
Ligii Profesioniste
de Fotbal pentru
comportamentul avut
pe toată durata partidei
dintre Astra Giurgiu
şi CFR Cluj din etapa
cu numărul opt din Liga 1.
Dan Petrescu a fost eliminat
la partida de la Giurgiu pentru
proteste şi a fost sancţionat de
Comisia de Disciplină cu o
amendă în valoare de 6.500 de
lei şi 4 etape de suspendare.
Ioan Ivaşcu, juristul clubului, a primit 2 luni de suspendare şi a fost amendat cu
13.600 de lei, deoarece a intrat pe teren şi la vestiare pentru a-l insulat pe Sebastian
Colţescu şi colegii lui.
Cosmin Vâtcă l-a lovit cu
pumnul pe Radunovic în meciul de la Giurgiu şi a primit 3
etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină. Adrian Păun, golgheterul din Liga
1, a fost sancţionat şi el cu 3
etape de suspendare pentru
comportare nesportivă pe tuneul de la vestiare. Mijlocaşul
ajuns la echipa naţională a marcat de două ori în meciul cu
Astra şi i-a înjurat pe arbitrii
partidei la ﬁnalul jocului.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj

Mario Camora a fost eliminat
pentru două cartonaşe galbene
în meciul cu formaţia giurgiuveană şi a primit o singură etapă de suspendare din partea LPF.

Dan Petrescu, Adrian
Păun şi Cosmin Vâtcă
ratează meciul cu FCSB
CFR Cluj va juca un meci
extrem de important pe terenul celor de la FCSB, sâmbătă, 21 septembrie, în etapa cu
numărul 10, dar campionii nu
îl vor avea pe Dan Petrescu
pe banca tehnică, în timp ce
Păun şi Vâtcă vor privi şi ei
meciul din tribune.

Toate deciziile pot fi contestate la apel de către echipa din Gruia, însă dacă nimic nu se va schimba Dan
Petrescu va sta în tribune
la meciurile cu FC Voluntari, FCSB, Gaz Metan Mediaş şi Viitorul.
FCSB şi CFR Cluj s-au luptat în ultimii doi ani pentru
titlul de campioană, iar scenariul s-ar putea repeta şi în
această ediţie. Primul meci direct în acest sezon se va disputa pe Naţional Arena după
ce gazonul a fost refăcut pentru meciul echipei naţionale
a României cu Spania.

Universitatea Cluj se califică
dramatic în Cupa României
Universitatea Cluj a câştigat
cu 2-1 duelul cu CSC
Sânmartin, în turul IV
din Cupa României,
sezonul 2019/2020.
Formaţia antrenată de Adrian Falub a deschis scorul în minutul 11 al partidei disputate la
Sântion prin George Florescu,
cel care a revenit în primul 11
al echipei după reinstalarea lui
Falub. Formaţia bihoreană a replicat însă până la pauză şi a
reuşit să egaleze prin Florin Pop
în minutul 27 al jocului.
Universitatea s-a văzut nevoită să alerge din nou după gol în
repriza secundă, însă dorinţa
prea mare a jucătorilor a fost la
un pas să se transforme într-un
dezastru. Rafa a fost eliminat în
minutul 65, iar prelungirile şi loviturile de la 11 metri păreau să
ﬁe singura cale spre caliﬁcare.
Formaţia clujeană avea să
dea însă lovitura în minutul

90+1 al partidei, atunci când
Taub a marcat golul victoriei
şi a trimis echipa în faza următoare a competiţiei.
Universitatea Cluj va juca
sâmbătă, la ora 11:30, pe terenul Dunării Călăraşi, în cadrul
etapei a şaptea din Liga2.
Alte rezultate din Cupa României: Crişul Chisineu Cris
– UTA Arad 0-1, Foresta Suceava – Aerostar Bacău 2-1,
Ghiroda – Ripensia Timişoara 1-3, Moreni – CS Mioveni
1-2, Popeşti-Leordeni – Turris Turnu Măgurele 1-2, Sănătatea Cluj – Comuna Re-

cea 3-1, Vediţa Coloneşti – Universitatea Craiova 1-2, CSM
Reşita – Poli Timişoara 1-0,
Făurei – Farul Constanţa 2-1,
Flacăra Horezu – FC Argeş
2-1, Industria Galda – Reghin
4-3, Sportul Snagov – Petrolul Ploieşti 0-1, Tunari – Metaloglobus 0-2.
Echipa de start a Universităţii Cluj: Tordai – Inacio,
Kay, Crăciun, Taub – Florescu (C), Dican – Takacs, Rafa, Pîrvulescu – Pop.
Rezerve: Gorcea, Gomes,
Berci, Telcean, Ceitil, Goga,
Burghele.
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