Să fie Cluj-Napoca mai poluat decât Bucureştiul?
Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune că Bucureştiul e pe locul 4 în topul orașelor poluate, după Cluj-Napoca. Pagina 2
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La plimbare
în loc cu verdeață!

Detalii în pagina 2

• Cine zice că în cimitir odihna trebuie să fie veșnică?
= 4.7274 LEI • Propunere inedită: faceți parcuri în cimitirele Clujului!
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Cea mai scumpă casă
de vacanţă din Cluj
Dacă doreşti o cabană la munte sau o
casă de vacanţă, oferte există pentru
toate buzunarele.
Pagina 5
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Rampe temporare
şi nu prea
La Pata Rât trebuia să ﬁe o singură
rampă funcţională pentru câteva luni.
Acum sunt cinci.
Pagina 4
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Vinzi un apartament?
Îl cumpără Primăria
Primăria a dat startul achiziției de apartamente, urmând să le transforme
în locuințe sociale.
Pagina 5
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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
PUBLICITATE

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

Ecologiștii clujeni propun ca nu mai puțin de patru cimitire din Cluj-Napoca să fie deschise până
seara. „De ce e important să ne înverzim cimitirele? Pentru ca cimitirele să devină parcuri, spații
de reculegere, lectură, discuții, plimbare, chiar și tranzit pietonal”, arată aceştia.
Pagina 4
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Eşti absolvent de Economic?
Vrei să îţi schimbi maşina? De astăzi,
PSD te angajează la ANAF fără concurs fiecare şofer primeşte 6.500 de lei
Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri că a propus angajarea fără concurs la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a absolvenţilor de
facultăţi cu proﬁl economic,
pentru a întineri sistemul şi a
schimba mentalităţile.
„La noi se pensionează în
acest an cam 2.700 de angajaţi pe zona de ANAF. Am spus
să trebuie să scoatem procedura asta care e foarte greoaie, să laşi tinerii să intre în sistem. Şi anume, toţi cei care au
absolvit o facultate de proﬁl
economic, de exemplu media

8, deci dacă a trecut acea facultate, a trecut licenţa şi media pe facultate e minim 8, înseamnă că a făcut şcoală. În
sistemul de ANAF şi Finanţe
să intre fără examen, că sunt
oameni de ﬁnanţe, stă şase
luni în perioada de probă şi
dacă după şase luni şi-a făcut
ce trebuia să facă, rămâne în
sistem mai departe, să nu mai
dea concursuri, că blocăm, nu
intră oameni tineri în sistem
şi nu se schimbă mentalitatea
celui din sistem, pentru că sistemul nu lasă nimic să intre”,
a aﬁrmat Teodorovici.

Românii care vor să caseze maşinile vechi şi să cumpere unele
noi au la dispoziţie, începând din
19 august, un nou pachet de
20.000 de vouchere prin programul Rabla, a informat Administraţia Fondului de Mediu.
Persoanele ﬁzice care vor
să-şi caseze un autoturism mai
vechi de opt ani pot merge începând de luni, 19 august, la
producătorii validaţi pentru a
accesa "Rabla Clasic", ca urmare a suplimentării programului
cu 130 de milioane de lei.
Cuantumul primei de casare
pentru Programul "Rabla Clasic"
este de 6.500 de lei pentru ﬁe-

care autovehicul uzat, mai vechi
de opt ani, dat spre casare şi se
acordă pentru achiziţionarea
unui autovehicul nou al cărui
sistem de propulsie generează
maximum 120 g de CO2/km, în
regim de funcţionare mixt.
La prima de casare se poate adăuga un ecobonus de
1.000 lei în cazul achiziţionării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de
emisii de maximum 96 g de
CO2/km şi/sau un ecobonus
de 1.700 lei la achiziţionarea
unui autovehicul nou, echipat
cu sistem de propulsie hibrid.

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Să fie Clujul mai poluat
decât Bucureștiul?
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune că Bucureştiul
se află abia pe locul 4 în topul celor mai poluate oraşe, după Cluj-Napoca
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Primăria Capitalei a precizat, joi, că Bucureştiul
este pe locul şase
în topul celor mai poluate oraşe din Europa,
de aceea sunt necesare
măsuri concrete
de îmbunătăţire a calităţii aerului.
„În ceea ce priveşte informaţiile false diseminate
în mediul public de reprezentanţi ai unor partide politice care nu înţeleg sau
ignoră în mod deliberat beneficiile proiectului prezentat de primarul general, Gabriela Firea, prin care se propune instituirea unei viniete electronice pentru circulaţia rutieră pe drumurile
publice din Bucureşti, pentru categoriile de autoturisme care au un grad ridicat
de poluare, Primăria Capitalei precizează: având în
vedere că Bucureştiul este
pe locul şase în topul celor
mai poluate oraşe din Europa, sunt necesare măsuri
concrete de îmbunătăţire a
calităţii aerului. În România, Bucureştiul ocupă locul
patru în topul celor mai poluate oraşe, după Iaşi,
Cluj-Napoca şi Braşov, iar
centrul Capitalei, conform
măsurătorilor, reprezintă 'o
zonă de vârf' atât a congestiei rutiere, cât şi a poluării
generate de autovehicule”,
menţionează PMB într-un
comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, în ultimii zece ani nivelul maşi-

în ultimii zece ani numărul maşinilor care circulă prin Bucureşti s-a dublat şi din această cauză valorile
de poluare sunt de nouă-zece ori mai mari

Taxă pentru maşinile care intră în Bucureşti
Primarul general Gabriela Firea a anunţat introducerea în dezbatere publică a unui proiect care prevede achiziţionarea unei viniete
pentru toate autoturismele care intră în
Capitală, dar nu sunt înmatriculate în municipiul București sau în judeţul Ilfov.
Vinieta pentru București îi va costa pe șoferi
10 lei pe zi.
Circulaţia autovehiculelor în zonele restricţionate, fără achiziţionarea vinietei, constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la
1.500 la 2.000 lei, anunță Primăria Capitalei.
Primăria Capitalei amintește că, așa cum s-a
anunţat public, proiectul se va aﬂa în consultare publică 45 de zile, termen în care toţi cetăţenii interesaţi pot transmite propuneri de
modiﬁcare/completare.
nilor care circulă prin Bucureşti s-a dublat şi din această cauză valorile de poluare
sunt de nouă-zece ori mai
mari decât limitele admise.

Deși i-a fost sugerat să introducă o suprataxă similară pentru cei care doresc să
tranziteze Cluj-Napoca prin centrul orașului, primarul Emil Boc a recunoscut că nu
poate face acest lucru. Motivul? Simplu!
Clujul nu are alternative viabile!
„Oameni buni, n-ai alte alternative, ce alternativă să le ofer? Măi, omule, nu ai altă alternativă, ce să-i spun altă alternativă
decât Centrul? Dacă aș putea să-i spun,
gata, uite Centura Metropolitană, distinse
domn, folosește-o, ai putea să-ţi dirijezi
traficul atlfel. Dar atât timp cât această
centură nu ocolește Clujul, nu ai altă alternativă pe axa est-vest!”, a declarat, la
sfârșitul lunii martie, primarul.

Instituirea vinietei Oxigen-B
si Oxigen-C reprezintă o măsură care face parte din soluţiile
prevăzute în Planul de Calitate a Aerului, susţine edilul Ca-

pitalei, care subliniază că proiectul se va aﬂa în consultare
publică timp de 45 de zile, toţi
cetăţenii având posibilitatea să
depună amendamente.

Pe scurt
Informaţii a descoperit că ar ﬁ avut activităţi frecvente pe internet. Acţiunile lui sunt
considerate o reală ameninţare pentru seÎn urma unui accident rutier, poliţiștii au re- curitatea României. În premieră, suspectul
ţinut un bărbat care conducea o motocicletă nu a contestat decizia judecătorească și a
părăsit deja teritoriul României. Marocanul
prin centrul Clujului, deși nu avea permis,
a fost considerat de judecători un adevărat
era băut și sub inﬂuenţa drogurilor.
pericol pentru securitatea naţională
Sâmbătă, în jurul orei 15.30 un bărbat a
vrut să iasă din parcare și nu a acordat prio- României. Drept urmare, judecătorii l-au
declarat indezirabil pentru următorii 10 ani.
ritate unei motociclete care circula pe
Acesta a absolvit studiile politehnice de la
Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca.
Încercând să evite mașina, motociclistul s-a Cluj-Napoca și lucra în IT. Oﬁţerii SRI l-au
prins având activităţi frecvente pe internet
răsturnat și a fost rănit ușor. Poliţiștii care
în strânsă legătură cu mișcări teoriste. Una
au intervenit la faţa locului au constatat că
dintre ele este Hamas. Pe contul său de sobărbatul care conducea motocicleta nu
cializare a și promovat o achiziţie periculoaavea dreptul de a conduce valid, acesta ﬁind cercetat încă din luna octombrie 2018
să de armament.
pentru comiterea de infracţiuni rutiere. La
acel moment, bărbatul a fost reţinut de poliţiști pentru 24 de ore. În urma testării cu
aparatul etilotest, bărbatul de 31 de ani, a
avut un rezultat pozitiv, respectiv peste 0,20
mg/l alcool pur în aerul expirat. Testat și cu
aparatul Drug Test, pentru a veriﬁca prezenţa drogurilor, rezultatul a fost pozitiv pentru
metamfetamină și amfetamină. Faţă de
bărbatul de 31 de ani a fost dispusă măsură reţinerii pentru 24 de ore.

Accident pe Eroilor cu un
motociclist beat şi drogat

ieșea dintr-un apartament situat într-un
imobil de apartamente de pe strada
Zorilor din municipiul Turda. Pompierii
au găsit la locul solicitării mai multe haine care ardeau și care erau întinse pe o
sfoară, lângă aragazul ce avea arzătoarele în funcţiune. Din fericire, flăcările
nu s-au extins la alte materiale din bucătărie, nu au fost necesare măsuri de
evacuare a locatarilor și nu au fost persoane rănite ca urmare a acestui eveniment. "Cel mai probabil, locatarul apartamentului a lăsat haine întinse pe o
sfoară în apropierea aragazului, a pornit arzătoarele și a plecat apoi din locuinţă", spun pompierii.

Incendiu la o casă.
A pus rufele la uscat lângă
aragaz şi şi-a distrus bucătăria Proprietarul a adormit
cu ţigara aprinsă

Un marocan, IT-ist în Cluj,
expulzat din România
Un marocan în vârstă de 29 de ani, stabilit O autospecială pentru stins incendii a
la Cluj-Napoca, a fost declarat indezirabil de fost alertată sâmbătă în jurul orei
judecători, după ce Serviciul Român de
11.30, ca urmare a fumului dens care

Două autospeciale pentru stins incendii
și un echipaj SMURD au fost alertate în
cursul nopţii de joi spre vineri pentru a
interveni ca urmare a unui incendiu care
a izbucnit într-o casă de locuit din satul
Sânpaul, în jurul orei 12.30. “Nu au fost
persoane rănite ca urmare a acestui eveniment și a fost deteriorată doar o singură încăpere din casa de locuit. Din cercetările preliminare se pare că proprietarul a lăsat la întâmplare o ţigară aprinsă
și a adormit”, transmite ISU Cluj.

politica.administratie.monitorulcj.ro

luni, 19 august 2019

3

Dăncilă, cu ochii pe PSD Cluj:
„În Oltenia există mobilizare, în Ardeal nu”
Viorica Dăncilă anunţă că va lua măsuri ferme în organizaţiile PSD fără performanţe.
„Toţi trebuie să ne asumăm. Şi eu îmi asum”, spune liderul PSD.
Liderul PSD Viorica
Dancilă a anunţat
că se vor lua măsuri
ferme în organizaţiile cu
rezultate slabe şi că preşedinţii de filiale trebuie
să îşi asume rezultatele
de la prezidenţiale.
Liderul PSD Viorica Dancilă a anunţat, într-o conferinţă de presă, că are încredere în colegii de partid.
„Am mare încredere în
colegii mei, am mare încredere în colegele mele, am
mare încredere în membri
de partid. Eu cred că toţi
vor fi foarte implicaţi, atât
în alegerile prezidenţiale,
cât şi în celelalte două tururi de alegeri şi cred acest
lucru pentru că fiecare dintre ei vor să contribuie la
dezvoltarea comunităţilor
lor, fiecare vor să îşi ducă
proiectele mai departe”, a
spus Viorica Dăncilă.
De asemenea, preşedintele PSD a declarat că este de
acord cu propunerea liderului PSD Dolj de a lua măsuri
drastice cu organizaţiile fără
rezultate la alegeri.

Liderul PSD Viorica Dancilă a anunţat că se vor lua măsuri ferme în organizaţiile cu rezultate slabe

„Eu cred că trebuie să susţinem performanţa în cadrul
partidului şi cred că trebuie
întotdeauna apreciate organizaţiile care au rezultate bune şi acolo unde rezultatele
nu sunt bune trebuie să luăm şi măsuri ferme. Bineînţeles că şi condiţiile sunt de
multe ori diferite. Am văzut
că e o mobilizare mai mare

în Oltenia, Muntenia pentru
Partidul Social Democrat, altele sunt condiţiile în Ardeal. Dar atunci când rezultatele sunt atât de mici, încât
se vede că implicarea nu există, acolo cred că trebuie să
luăm măsurile cuvenite, pentru că altfel o să existe acea
percepţie: şi dacă muncesc
şi dacă nu muncesc, rezul-

tatul este acelaşi. Nu cred că
trebuie răsplătite rezultatele
bune ale unor organizaţii şi
acolo unde într-adevăr lucrurile nu merg cum trebuie să venim cu alte soluţii”,
a mai spus Viorica Dăncilă.
Preşedintele PSD a precizat că toţi preşedinţii de filiale trebuie să îşi asume rezultatele alegerilor şi că fi-

Sute de treceri de pietoni
din Cluj-Napoca vor fi suprailuminate
După implementarea proiectului pilot de iluminare
a celor două treceri de pietoni de pe str. Donath
şi str. Plevnei şi ca urmare
a rezultatului procesului
de bugetare participativă
din 2018, Primăria municipiului Cluj-Napoca
a demarat proiectul de iluminare pentru 113 treceri
de pietoni nesemaforizate.
În prezent, potrivit municipalităţii, se lucrează la 63 de
treceri de pietoni, urmând ca
în perioada următoare să ﬁe
obţinute autorizaţiile necesare
pentru a demara lucrările la
toate cele 113 treceri de pietoni
nesemaforizate care fac obiectul proiectului. Trecerile de pietoni vizate au fost dotate cu
sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED şi
controlabile de la distanţă, pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanţilor
la traﬁc, în special a pietonilor.
Pe ﬁecare parte a trecerilor de pietoni şi pentru ﬁecare sens de circulaţie a fost
montat câte un stâlp echipat
cu aparate de iluminat cu distribuţia asimetrică a ﬂuxului
luminos. Aceştia sunt amplasaţi înaintea trecerii de pietoni din direcţia de deplasare

LISTA CELOR 113 TRECERI
DE PIETONI O GĂSIŢI AICI

a traﬁcului iar ﬂuxul luminos
este direcţionat spre pietonii
aﬂaţi pe trecere, creându-se
astfel un contrast pozitiv între pietoni şi fundal, se arată
într-un mesaj postat pe Facebook de primarul Emil Boc.
Fiecare stâlp de iluminat
este echipat cu senzori de
prezenţă, astfel încât în momentul în care pietonii intră
în zona de detecţie ﬂuxul luminos va creşte la nivelul maxim. La o anumită perioadă
(setată din sistemul de gestiune) de la momentul în care
senzorul nu mai detectează
mişcare în aria conﬁgurată,
ﬂuxul luminos se reduce pentru a se economisi energia
electrică. Senzorii permit detecţia tuturor participanţilor

la traﬁc şi se pot conﬁgura
de la distanţă prin intermediul sistemului de gestiune.
O parte din trecerile de pietoni se aﬂă în perioada de
testare a sistemului şi reglare
a senzorilor. Valoarea totală a
investiţiei este de 2.792.685
lei. Aceste lucrări sunt cuprinse în proiectul „Modernizarea
şi extinderea sistemului de
iluminat public şi modernizarea sistemului de iluminat în
două clădiri ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, folosind tehnologia LED”, ﬁnanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român.
Pe lista celor 113 treceri
de pietoni nesemaforizate care vor ﬁ iluminate la sfârşitul proiectului se numără

B-dul 1 Dec. 1918 – intersecţie Mirăslău, B-dul 1 Dec.
1918 – intersecţie Petuniei,
B-dul 1 Dec. 1918 – acces
Ştrand SUN/Poligon Auto,
Gruia – zona străzii 11 Octombrie (Şcoala. nr. 27), strada Câmpului – intersecţie Calea Mănăştur, strada Fabricii
– zona străzii Rovine (Şcoala Gen. nr. 5), Constantin
Brâncuşi – Hotel Opal, Anton Pann – intersecţie Bucureşti, Lunii, în dreptul Hotelului Golden Tulip, Lunii, intersecţie cu E. Ionescu, Peana, intersecţie cu Primăverii,
Câmpului, în faţă la Kauﬂand,
Decembrie 1918, în dreptul
podului metalic, Pasteur, intersecţie cu Viilor, Pod Locomotivei, la Autogara Beta.

ecare organizaţie va trece
prin evaluări.
„Eu cred că trebuie toţi să
ne asumăm. Şi eu îmi asum,
ne leagă foarte multe lucruri
şi dorinţa de a realiza cât
mai multe lucruri. Fiecare
organizaţie îşi va face o evaluare pornind de la voturile
pe ﬁecare localitate. Şi cred
că toţi trebuie să ne asumăm

această evaluare, nu va ﬁ ceva impus. Va veni această
evaluare din partea preşedintelui organizaţiei. Şi eu
îmi asum, ﬁecare trebuie să
îşi asume. Dacă aici îşi asumă Claudiu Manda şi Olguţa Vasilescu, trebuie să îşi
asume şi cei de la Cluj”, a
mai spus Viorica Dăncilă.
Întrebată ce riscă în calitate de preşedinte al PSD
dacă va pierde alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă
a precizat că nu ar vrea să
vorbească de scenarii.
„Nu aş vrea să vorbesc de
riscuri şi nu aş vrea să vorbesc de scenarii. Aş vrea să
vorbesc de dorinţa noastră
de a câştiga alegerile prezidenţiale şi să îi anunţ pe toţi
cei care acum nu ne dau nicio şansă, pe toţi cei care ne
văd acum în cădere liberă,
pe toţi cei care nu mai cred
în PSD, să lase puţin să mai
treacă timpul şi să vedem la
următoarele alegeri care va
ﬁ rezultatul, să nu-i subestimeze pe ceilalţi pentru că
nu se ştie”, a spus preşedintele PSD, Viorica Dăncilă.

Senatorul Mihai Goţiu,
ales să facă programul
de guvernare USR-PLUS
Comitetul Politic al USR
a votat ca Mihai Goţiu,
Claudiu Năsui, Andrei
Caramitru, Cristian Prună
şi Elena Tudose să ﬁe
membri ai Comisiei de
Politici Publice care va elabora programul de guvernare al Alianţei USR-PLUS.
„Comitetul Politic al USR
a votat lista reprezentanţilor
USR care vor lucra la elaborarea programului de guvernare al Alianţei USR PLUS.
În urma exprimării voturilor,
reprezentanţii USR vor ﬁ: deputatul Claudiu Nasui (USR
Sector 2), Andrei Caramitru
(USR Sector 1), deputatul
Cristina Prună (USR Sector
5), Elena Tudose (USR Sector 2) şi senatorul Mihai Goţiu (USR Cluj)”, au transmis
reprezentanţii partidului,
într-un comunicat de presă
remis sâmbătă.
Candidaţii USR au fost aleşi
prin vot direct de către toţi membrii Comitetului Politic, iar în alegerea lor, USR a folosit acelaşi
program electronic prin care au
fost desemnaţi candidaţii USR
la alegerile europarlamentare.
Comisia de Politici Publice
a Alianţei USR-PLUS va ﬁ for-

mată din 5 membri USR şi 5
membri PLUS, a căror activitate va ﬁ crearea programului
de guvernare al Alianţei.
„Alianţa USR PLUS îşi propune să câştige toate alegerile
care urmează, prezidenţiale, locale şi parlamentare, iar intrarea la guvernare să se realizeze
după alegerile parlamentare, ﬁe
ele la termen sau anticipat”,
conchide sursa menţionată.
Andrei Caramitru, ales
membru al Comisiei de Politici Publice care va lucra la
programul de guvernare al Alianţei, a fost consilierul lui Dan
Barna. Liderul USR a decis însă, pe 24 aprilie a.c., ca acesta să nu mai aibă funcţia. Decizia a venit după ce Andrei
Caramitru a spus că PSD-ALDE şi UDMR „s-au scăpat şi
albit, în bloc” prin adoptarea
codurilor penale în Parlament.
Tot la începutul lunii aprilie, Andrei Caramitru a acuzat
PSD că este responsabil de
„holocaustul României”, susţinând că „e mai rău decât ce
am suferit în al doilea război
mondial”. Ulterior, acesta şi-a
editat postarea punând în sarcina social-democraţilor „genocidul împotriva României”.
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Rampele temporare de gunoi construite
de RADP răsar ca ciupercile după ploaie
La Pata Rât trebuia să fie o singură rampă funcţională pentru doar câteva luni
Gunoaiele clujenilor sunt
depozitate la aşa zisele
rampe temporare construite de RADP Cluj
(unde de 4 ani se depozitează deşeuri), rampe
care tind să devină permanente. Instituţia a primit deja undă verde de la
Agenţia pentru Protecţia
Mediului pentru construirea celei de-a cincea platforme pe lângă cele patru
existente deja.
Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP)
Cluj-Napoca, prin directorul Ion Pantelimon, a cerut
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului (APM) efectuarea
evaluării impactului asupra
mediului şi continuarea procedurii privind emiterea
aprobării pentru proiectul
„amenajare platformă colectare deşeuri reciclabile
nepericuloase”.
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Cluj a decis că acest
proiect nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Printre motive s-au
numărat faptul că imobilul
este situat în afara perime-

Gunoaiele clujenilor sunt depozitate la aşa zisele rampe temporare construite de RADP Cluj

trului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural –
urbanistice şi lucrările prevăzute nu au legătură cu corpurile de apă de suprafaţă.
„Pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semniﬁcative asupra
mediului trebuie respectarea
proiectului propus care prevede executarea de lucrări de
amenajare a unei platforme de
colectare deşeuri reciclabile
nepericuloase în vecinătatea
platformei de stocare temporară a deşeurilor gestionată de

RADP Cluj-Napoca, iar suprafaţa terenului studiat este de
32333 mp, iar suprafaţa platformei betonate propuse este
de 10404 mp”, transmite APM.
Potrivit RADP, structura
platfomei este alcătuită din
placă din beton cu grosimea
de 20 cm, strat de piatră spartă, cu grosimea de 12 cm; strat
de balast de 25 cm; împrejmuirile spre spaţiul public vor
avea înălţimea maximă de
2.20 m; unde terenul este necorespunzător şi unde se va
considera necesar, stratul de

fundaţie se va suplimenta;
platforma va ﬁ realizată cu rigole cu dren pentru asigurarea colectării apelor pluviale.
„Pe platforma propusă se
vor colecta de la platforma de
stocare temporară a deşeurilor şi se vor depozita următoarele categorii de deseuri:
ambalaje de hârtie şi carton
(90.000 kg/lună), ambalaje
de materiale plastice (85.000
kg/lună), deşeuri din construcţii şi demolări (620.000
kg/lună), RDF (950.000 kg/
lună). La ﬁnalizarea lucrări-

lor se vor aduce la starea iniţială toate zonele afectate de
lucrări/terenuri ocupate temporar”, susţine RADP Cluj.
Reamintim că la începutul
lunii iulie, RADP Cluj a cerut de la Primărie şi a obţinut tarife de trei ori mai mari pentru stocarea gunoaiele
pe aceste rampe temporare.
Tariful pentru activitatea de
stocare temporară s-a modiﬁcat de la 77 lei/tonă (fără TVA)
la 204,94 lei/ tonă (fără TVA).
RADP Cluj-Napoca spunea
că are nevoie de bani deoare-

de are cheltuieli cu utilajele,
cu combustibilul, cu forţa de
muncă, ţinând să precizeze
că de aproape 4 ani se depozitează deşeuri pe acele rampe temporare, rampe care şi-au
atins capacitatea maximă.
În ultimii doi ani, la rampa de gunoi de la Pata Rât aparţinând Primăriei Cluj-Napoca au avut loc 25 de incendii, jumătate din ele puse intenţionat, în care au ars aproape 50.000 de tone de deşeuri.
Cercetările poliţiştilor au
arătat că dintre cele 25 de
incendii izbucnite la această rampă în 2017 jumătate
au fost intenţionate, 7 au
avut ca şi cauză autoaprinderea, iar 4 au avut alte cauze. Cu Cu alte cuvinte, autorităţile nu găsesc de ani
buni vinovaţii motivând că
„dosarele sunt în lucru”,
timp în care clujenii respire zilnic un aer poluat.
Pentru respectarea prevederilor din autorizaţia de
mediu, reprezentanţii RADP
Cluj au încheiat un contract
cu firma SC Eco-Bihor în vederea relocării unei cantităţi
de deşeuri municipale.
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Cimitire parcuri la Cluj-Napoca?
„Să devină spaţii de reculegere,
nu de care ne temem!”
Ecologiştii clujeni propun
ca nu mai puţin de patru
cimitire din Cluj-Napoca
să ﬁe deschise până seara
cu condiţia să ﬁe înverzite şi transformate
în locuri de reculegere
şi relaxare.
„S-au promis de către administraţia Boc plantări de
copaci în cimitirul Mănăştur,
dar nu s-au făcut. De ce e
important să ne înverzim cimitirele? Pentru ca cimitirele să devină parcuri, spaţii
de reculegere, lectură, discuţii, plimbare, chiar şi tranzit pietonal şi ciclist, în condiţiile unui Cluj poluat şi plin
de maşini. Propunem ca patru cimitire să ﬁe deschise
până seara şi să ﬁe permis
tranzitul”, se arată într-un
mesaj postat pe pagina de
Facebook SOS Parcul Est.
„În Copenhaga, cimitire
de zeci de hectare sunt în
unele cartiere principalele
parcuri şi turiştii şi localnicii sunt invitaţi să vină pe
iarbă şi alei. Vedem mame
cu copii, turişti în alergare,
biciclişti, oameni care citesc. De ce nu şi la Cluj?
(...) Câştigul pentru clujeni

ar fi câteva zeci de hectare
de spaţii verzi, cu condiţia
ca cimitirele să fie înverzite şi să aibă alei pietonale
şi cicliste, spaţii pe care să
le utilizăm săptămânal, nu
de care să ne temem”, susţine deputatul independent
de Cluj Adrian Dohotaru,
cel care a vizitat recent Copenhaga, care dă ca exemple următoarele cimitire:
1. Cimitir Mănăştur – se
poate ajunge dinspre Mănăştur şi Cartierul Câmpului spre
Zorilor dacă se plantează copaci, se face o alee, plus o
pasarelă sau un tunel sub
variantă, pentru a ocoli traﬁcul auto. O altă zonă de acces poate ﬁ spre Campus
USAMV, apoi spre centru.
2. Cimitir Calvaria – accesul e interzis cu excepţia
câtorva ore pe săptămână,
poarta închisă, trebuie ocolit dealul pentru a ajunge de
pe Plopilor spre Mănăştur.
Din păcate, nu avem acces
la cea mai frumoasă clădire din cartier, fosta mănăstire care dă numele zonei.
3. Cimitir Central – trebuie popularizate legăturile dinspre Bună Ziua şi An-

drei Mureşanu spre centru
via cimitir, cu intrare dinspre Calea Turzii, unde pentru a ocoli traficul auto trebuie un pasaj sub stradă.
Se poate populariza mai bine şi legătura existentă Centru – Zorilor, mai ales că
Zorilor nu are parcuri, cu
excepţia celui propus de noi
(n.red. SOS Parcul Est),
Parcul Prodan.
4. Cimitir militar Gheorgheni – nu are legături Între Lacuri, construcţiile de
blocuri şi Baza Sportivă Gheorgheni pentru a forma parcul unitar propus de SOS
Parcul Est pe 66 de hectare.
Trebuie mai multe porţi şi
alei în sensul ăsta.
„V-ar plăcea să deveniţi
un măr când muriţi, o floare a soarelui, un piersic? La
plimbările prin Copenhaga,
am mâncat din toate şi moartea e mai dulce aşa, mai firească, nu ceva de care să
ne temem. Oare cimitirele
la noi sunt aşa urâte, lugubre, betonate, pentru că nu
ne împăcăm nici cu moartea, nici cu viaţa, într-o viaţă de agitaţie continuă?”, se
întreabă Adrian Dohotaru.
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2 MILIOANE EURO, 32 DE LOCUINŢE ÎN CEL MAI SCUMP ORAŞ DIN ŢARĂ

Ai un apartament de vânzare
în Cluj? Îl cumpără Primăria
Primăria a dat startul achiziţiei de apartamente de pe
piaţă, urmând să le transforme în locuinţe sociale
Primăria Cluj-Napoca începe
achiziţia de locuinţe sociale de
pe piaţa liberă. Pentru anul 2019
are un buget de 10,2 milioane
de lei (2,1 milioane de euro), iar
ofertelor pot ﬁ depuse până la
data de 16 septembrie. Administraţia locală are în plan să cumpere 32 de apartamente, cu 1,2,3
şi 4 camere, şi cu suprafeţe cuprinse între 37 şi 87 de mp.
„Este vorba despre o nouă
alternativă la numărul redus de
locuinţe sociale la nivelul municipiului, raportat la numărul
de cereri de locuinţe sociale.
Municipalitatea clujeană acordă anual, în medie, 15 locuinţe
sociale, în condiţiile în care numărul de cereri este de aproximativ 400 pe an”, se arată într-un
comunicat al Primăriei.
Conform municipalităţii, la
acest demers "poate participa
orice persoană ﬁzică sau juridică care doreşte să înstrăineze o
clădire, care satisface cerinţele
cuprinse în documentaţia pentru achiziţie imobil şi care deţine un titlu de proprietate valabil asupra acesteia".

Primăria oferă maxim
1.404 euro/mp
„În strategia de dezvoltare a
municipiului Cluj-Napoca
2014-2020 la capitolul «Clujul incluziv» se menţionează că un
oraş incluziv este un oraş în care ne simţim acasă, în care ne
împărtăşim bucuriile şi greutăţile, iar incluziunea socială presupune asumarea responsabilităţii

Primăria Cluj-Napoca începe achiziţia de locuinţe sociale de pe piaţa liberă

faţă de cei care nu reuşesc să obţină resursele necesare pentru a
duce un trai obişnuit. Lipsa resurselor material, locuirea inadecvată sau segregată, nivelul
de şcolarizare scăzut, munca fără forme legale, dependenţa de
substanţe sau comiterea unor infracţiuni constituie factori ai excluziunii sociale. O incluziune
reală şi sustenabilă trebuie să aibă în vedere şi măsuri care să
faciliteze accesul la o locuinţă
adecvată pentru persoanele marginalizate social sau aﬂate în risc
de marginalizare şi excluziune
socială”, îşi justiﬁcă decizia Primăria Cluj-Napoca.
Propunerea ﬁnanciară se face în lei/mp util şi va cuprinde
preţul ﬁnal de tranzacţionare
(cu toate taxele incluse, mai puţin taxele notariale). Ajudecarea
se va face la preţul cel mai scăzut. Nu se consideră admisibile ofertele care depăşesc preţul
de 6.636 lei/mp util (echivalentul a 1.404 euro), calculat la cursul euro aﬁşat de Banca Naţională a României, din ziua publicării anunţului şi cele care nu
îndeplinesc cerinţele tehnice.

Locuinţele sociale din
Cluj-Napoca, ocupate 100%
Instituţia mai spune că problematica locuirii este una
“deosebit de diﬁcilă din cauza fondului mult diminuat de
locuinţe aﬂate în proprietatea
municipalităţii”.
„Conform datelor ultimului
recensământ al populaţiei
(2011), în România erau
8.722.398 locuinţe, din care
doar 98.263 erau locuinţe proprietate de stat. Conform acestor date, la nivelul judeţului
Cluj exista un stoc de locuinţe convenţionale de 312.886 unităţi, din care doar 2.537 se
aﬂau în proprietatea statului.
La nivelul municipiului
Cluj-Napoca existau 129.837
locuinţe, din care 98,1% în
proprietate privată şi 1,3% în
proprietate de stat. În anul
2014, stocul de locuinţe din
fondul public în municipiul
Cluj-Napoca era de 1.554 unităţi, adică sub 1,5% din totalul de locuinţe din oraş. Stocul a inclus 174 locuinţe construite prin programul ANL,
1.368 locuinţe sociale şi locu-

inţe din fondul locative de stat,
ocupate în proporţie de 100%
şi 12 locuinţe de necesitate”,
transmite municipalitatea.
Comisia de evaluare şi negociere va trece la etapa de
negociere a preţului în lei/
mp util cu ofertantul care a
obţinut cel mai mare punctaj în urma evaluării, în funcţie de caracteristicile concrete ale imobilului şi de modul
în care acesta este în măsură să satisfacă cerinţele achizitorului. Plata către ofertantul declarat câştigător se va
face prin virament.
„Va ﬁ exclus din procedura
de atribuire a contractului de
achiziţie orice ofertant care este în stare de faliment sau nu
şi-a plătit impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale către
stat”, transmite Primăria.
Reamintim că o altă măsură
luată de municipalitate ca alternativă la numărul redus de locuinţe sociale la nivelul municipiului, a fost cea de acordare
de subvenţii pentru chirie persoanelor/familiilor care se aﬂă
în risc de marginalizare.

Un sfert de milion de euro,
cea mai scumpă casă de vacanţă din Cluj
Judeţul Cluj este privilegiat din punct de vedere al
zonelor turistice, Munţii
Apuseni ﬁind doar la o
oră de mers de maşina de
Cluj-Napoca, însă există şi
adevărate oaze de relaxare
în apropierea oraşului,
cum ar ﬁ Câmpeneştiul.
Fie că doreşti o cabană la
munte, aproape de staţiunile
de schi, barajele Tarniţa şi Beliş şi trasee montane pe care
găseşti peşteri răcoroase, sau
o casă de vacanţă în sate pitoreşti maghiare, unde tradiţiile sunt încă vii ori, ori care
sunt presărate cu bălţi numai
bune de pescuit, oferte există
pentru toate buzunarele.
Dacă ai deja teren cumpărat şi doreşti o locuinţă ceva
mai minimalistă, dar care beneﬁciază însă de toate dotările şi facilităţile cotidine, şi pentru care nu doreşti o investiţie

majoră, poţi opta pentru o cabană din containere maritime.
O ﬁrmă din Timişoara transformă astfel de continere, noi
sau second-hand, în locuinţe
numai bune de folosit la ﬁnal
de săptămână sau în vacanţă
şi pe care le poţi amplasa unde doreşti, de dorit la umbra
unor copaci falnici. „Casele modulare au incluse în preţ instalaţia de apă şi de electricitate,
transportul casei în locaţia în
care va ﬁ amplasată, macaraua pentru poziţionarea acesteia şi racordarea exterioară a casei la reţelele de apă, canalizare, gaz şi electricitate“. Preţurile sunt cuprinse între 9.000 de
euro (pentru o locuinţă dintr-un singur container modular), 13.000 de euro o cabană
sau 18.000 de euro pentru o locuinţă cu dormitor, living, bucătărie şi baie. Toate au dotări
şi mobilier minimal.

Cele mai scumpe case de vacanță
Portalul Compariimobiliare.ro a făcut un top cu cele mai scumpe şi cele mai ieftine case de vacanţă şi cabane din judeţ.
Câmpenești (6 camere) – 225.000 euro
Băișoara (5 camere) – 68.000 euro
Beliș (5 camere) – 59.000 euro
Cele mai ieftine case de vacanţă
Băișoara (2 camere) – 10.000 euro
Băișoara (3 camere) – 30.000 euro
Beliș (4 camere) – 40.000 euro
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UBB, prima universitate
din România din Top Shanghai 2019
Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca (UBB)
ocupă poziţia 701-800
la nivel internaţional,
prima din România, urmată de Universitatea din
Bucureşti (UB) pe poziţia
901-1000 la nivel internaţional, conform clasamentului Shanghai al universităţilor, dat recent publicităţii.
Cele două universităţi sunt
singurele două instituţii de
învăţământ superior din România incluse în clasament.
„În lume există aproximativ 30.000 de universităţi.
Dintre acestea, iată, 1.000
au trecut pragul academic al
unei vizibilităţi şi al unui impact internaţional. Mă bucură faptul că UBB a trecut
acest prag, rămânând astfel
în liga mare şi prima din România. Trebuie însă spus că
ambele universităţi prezente în clasament, UBB şi UB,
au scăzut faţă de anul trecut. Acest lucru reproduce
rezultatele din celelalte clasamente majore ale universităţilor şi trebuie să ﬁe un
semnal de alarmă pentru guvernanţi. Noi am făcut prin
forţe proprii maximum care
se poate face din partea noastră. Nu putem cere mai mult
de la colegi, copleşiţi de ore,
birocraţie (ex. evaluări peste evaluări impuse naţional),
impredictibilitate legislativă
şi în mecanismele academice (ex. în competiţia de granturi) şi reglementări revolute. În plus, când tai locurile
la master şi doctorat de la aceste universităţi, aşa cum

au făcut recent guvernanţii,
le afectezi tocmai această zonă de generare de cunoaştere/publicaţii. Dacă la nivel
naţional nu se îmbunătăţeşte urgent legislaţia (ex. pentru a permite politici de head
hunting/promovare şi evaluări după bune practici internaţionale), nu creşte ﬁnanţarea (ex. pentru a îmbunătăţi raportul profesori/studenţi), nu se gândeşte o ﬁlă de buget pentru cercetare
în universităţi (ex. pentru
poziţii de cercetători şi/sau
pentru infrastructura de cercetare, care poate servi apoi
şi ca platformă de laboratoare didactice) şi nu se demarează un program speciﬁc de
susţinere a excelenţei în marile universităţi cu potenţial
internaţional din centrele
academice tradiţionale, nu

avem nicio şansă la performanţă internaţională, regresând constant, în condiţiile
în care, chiar şi atunci când
creştem, alţii cresc mai mult
şi mai repede decât noi. Astfel pierde ţara, care nu poate dezvolta avantaje competitive, cu impact negativ apoi
asupra bunăstării oamenilor”, afirmă prorectorul UBB
pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice, prof. univ. dr.
Daniel David.
Cunoscut şi ca Rankingul
Shanghai al universităţilor,
Academic Ranking of World
Universities/ARWU 2019 este unul dintre cele mai prestigioase clasamente internaţionale ale universităţilor prin
prisma indicatorilor de excelenţă – de educaţie şi de cercetare – folosiţi în analiză.
PUBLICITATE

Premii pentru tinerii
cercetători din Cluj
Primăria Cluj-Napoca i-a premiat pe cercetători
în cadrul Galei „Rada Mihalcea”
Cea de-a 5-a ediţie a Galei
Premiilor „Rada Mihalcea
pentru Tineri Cercetători
în Ştiinţă şi Inginerie”
a avut loc vineri, 16
august 2019, de la ora
18:00, la Centrul de
Cultură Urbană Casino.
Premiile „Rada Mihalcea
pentru Tineri Cercetători în
Ştiinţă şi Inginerie” sunt oferite de Primăria municipiului Cluj-Napoca ca o recunoaştere a tinerilor cercetători din domeniul ştiinţei şi
ingineriei care, prin munca
lor, au demonstrat excelenţa şi au adus contribuţii extraordinare societăţii prin activitatea desfăşurată.

Premii de mii de dolari
Câştigătorii acestei ediţii
a concursului au primit premii în bani astfel: pentru locul I 3.000 $, locul II 2.000
$ şi pentru locul III 1.000 $,
dar şi diplome de merit, care leau fost în cadrul unei
festivităţi organizate de către Primăria municipiului
Cluj-Napoca, împreună cu
prof. Rada Mihalcea.
60 de persoane s-au înscris
anul acesta în competiţia pentru câştigarea acestor premii,
dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi anul trecut.
Condiţiile esenţiale pentru
caliﬁcare au fost ca cei înscrişi să lucreze în cercetare
într-un domeniu de ştiinţă
sau inginerie, la universităţi,
institute de cercetare sau companii din întreaga ţara şi să

Câștigătorii ediției 2019 a concursului
Premiul I – 3000 $
Apostol Nicoleta-Georgiana, cercetător știinţiﬁc de gradul II
la Institutul Naţional de Cercetare pentru Fizica Materialelor
Premiul II – 2000 $
Cazacu Cristian-Mihai, lector universitar la Facultatea de
Matematică și Informatică la Universitatea din București
Premiul III – 1000 $
Beșleagă-Stan Cristina, cercetător știinţiﬁc de gradul III la
Institul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor
Menţiuni speciale:
Burghele Bety-Denissa, cercetător specializat în știinţa mediului la Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Gulei Diana, cercetător biochimist în cadrul Centrului de
Cercetări pentru Medicină Avansată la Universitatea de
Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu”
Hossu Constantina-Alina, cercetătorul știinţiﬁc de gradul III
la Centrul de Cercetare a Mediului și de Efectuare a Studiilor
de Impact
Velicu Ioana-Laura, lector la Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iași
nu depăşească vârsta de 35
de ani (împliniţi până la data de 31 decembrie 2019, inclusiv). Acest concurs a fost
lansat de Primăria Cluj-Napoca în 2015, în parteneriat
cu prof. Rada Mihalcea, Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca.

„Tinerii reprezintă
motorul inovaţiei”
„Am avut plăcerea să particip astăzi (n.red. vineri),
alături de prof. Rada Mihalcea şi de dl prof. univ. dr.
Radu Munteanu la gala de
premiere a concursului, care s-a desfăşurat la Centrul
de Cultură Urbană Cluj-Napoca – clădirea Casino din
Parcul Central Simion Bărnuţiu. În acest context am

subliniat încă odată faptul
că cercetarea şi inovarea sunt
elemente cheie în strategia
de dezvoltare a Clujului, instrumente importante în procesul de adaptare la evoluţia tehnologică, digitalizare
şi de anticipare a slujbelor
viitorului. Tinerii reprezintă
motorul inovaţiei, iar dedicarea lor în domenii de interes precum ştiinţa şi ingineria asigură pârghiile necesare oraşului pentru o dezvoltare durabilă şi sustenabilă, care să facă faţă cu brio
la ceea ce ne rezervă viitorul”, a transmis Emil Boc.
La ediţia din acest an au
aplicat 60 de participanţi,
dublu faţă de anul trecut,
valoarea totală a premiilor
ﬁind de 6000 de dolari.
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Poveşti despre Cluj şi despre
gastronomia Transilvaniei

POZA ZILEI

Eveniment inedit, care îţi lasă gura apă, în cadrul Zilelor Culturale Maghiare
Asociaţia Vechiul Cluj
continuă cea de-a şasea
serie de întâlniri sub titlul
„Poveşti despre Cluj”.
Cea de-a treia întâlnire din
acest an se va desfăşura vineri, 23 august, de la ora 18.00
la Muzeul Etnograﬁc al Transilvaniei.
Asociaţia îi are invitaţi pentru această întâlnire pe Tudor
Sălăgean şi Lukacs Jozsef. Întâlnirea va ﬁ dedicată lansării
unei cărţi de bucate „Cărticica
meseriei de bucătar”, apărută
la Cluj în anul 1695.

O carte veche de sute
de ani, încă actuală
„Cărticica meseriei de bucătar” – cartea de bucate de la
Cluj tipărită în 1695 este o traducere în premieră din maghiara medievală realizată de istoricul clujean József Lukács, cel
care semnează şi notele explicative şi studiul introductiv.
„Este o carte tradusă de József
Lukács, care este un foarte bun
specialist în istoria alimentaţiei
din Transilvania. Chiar are un
doctorat pe tema asta, despre
alimentaţia din Transilvania medieval şi premodernă. Este pri-

ma carte de bucate tipărită pe
teritoriul Transilvaniei de astăzi.
Este o carte cu reţete pentru clasa de mijloc, nu pentru nobilime. Ne arată ce mânca omul
normal, orăşenii”, a explicat Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnograﬁc al Transilvaniei.

Prima reţetă
de Varză a la Cluj
Cartea de faţă marchează multe alte premiere mai mult decât
demne a ﬁ menţionate şi subliniate: cea mai veche reţetă de
sarmale de la noi, cea mai veche reţetă de varză à la Cluj, cea

mai veche reţetă de pâine de pe
actualul teritoriu românesc.
„Desigur, varza a la Cluj şi
sarmalele sunt primele reţete
care apar în carte. Trebuie să
speciﬁcăm faptul că nu se adăuga orez în aceste prime reţete.
Sarmalele se preparau din carne de vită tăiată în bucăţi, la care se adăugau bucăţi de slănină. În această carte încă nu apar sortimente precum sarmale în foi de viţă, apare doar varza. Varza era leguma cea mai
consumată, chiar există mărturii care comentează că varza ar
putea să ﬁe blazonul Transilva-

niei! Să ne gândim că în acea
perioadă încă nu era cultivat şi
consumat cartoful. Încă un ingredient principal: se adăuga
ghimbir. În perioada bucătăriei
renascentiste, cele trei ingrediente de bază au fost piperul,
ghimbirul şi şofranul, acestea
apăreau mai în toate reţetele de
sosuri”, a explicat József Lukács.
Proiectul „Poveşti despre
Cluj” se aﬂă la a şasea ediţie.
Evenimentul se desfăşoară în
cadrul Zilelor Culturale Maghiare. Până la această întâlnire, clujenii pot să participe la numeroase evenimente interesante.

Strada Horea,
la începutul anilor '90
Strada Horea nu arăta foarte diferit în urmă
cu aproape trei decenii.
Clădirile sunt la fel, însă tramvaiele erau altfel, iar străzile erau pline de maşini speciﬁce acelei perioade, inclusiv clasica Dacia.
Strada are o istorie importantă, în multiple straturi. Este o arteră fundamentală a Clujului. Blocurile sunt de diverse feluri, interbelice, comuniste din anii 50, socialiste
din anii 70.
PUBLICITATE

Expoziţie aniversară la Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei
despre viaţa lui Orbán Balázs
Expoziţie la Cluj-Napoca
despre viaţa scriitorului
ardelean Orbán Balázs, la
190 de ani de la naşterea sa.
Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei (MNIT) organizează, începând de duminică, 18 august, expoziţia
„Orbán Balázs. Călătorie în
Orient”, cu ocazia împlinirii
a 190 de ani de la naşterea
acestuia (1829 -1890) – scriitor, etnograf, istoric, om politic şi membru corespondent
al Academiei Maghiare (1887).
„Expoziţia este un tribut
pe care îl aducem omului de
cultură Orbán Balázs, al cărui nume se leagă de muzeul nostru datorită donaţiilor
făcute de acesta Societăţii
Muzeului Ardelean, piese aﬂate acum în patrimoniul
MNIT. Invităm clujenii şi pe
toţi vizitatorii interesaţi, sau
doar curioşi, să ia contact
prin intermediul artefactelor
aduse de Orbán din călătoriile sale – statuete funerare,
organe umane sau animale
mumiﬁcate, dar mai ales prin
ilustrarea vieţii fascinante a
lui Orbán Balázs, cu o lume
care continuă să suscite interes publicului, indiferent de
vârstă, cea a civilizaţiilor Ori-

entului Antic, a Egiptului în
mod special”, a punctat directorul MNIT, Felix Marcu.
În cadrul expoziţiei va rula şi un scurtmetraj, ﬁlm ce
prezintă periplul lui Orbán
prin Orient, călătorii ce l-au
purtat prin Siria, Palestina,
Egipt şi Grecia.
„Scriitorul ardelean a ajuns
pentru prima dată la Istanbul, capitala Imperiului Otoman, la doar 19 ani. În continuare, a avut parte de o viaţă aventuroasă, desprinsă parcă din romanele lui Jókai Mór
sau Victor Hugo. De altfel,
Orbán l-a cunoscut personal
pe scriitorul francez, cu care
a legat o relaţie de amiciţie
în perioada exilului său pe
insula Jersey, Marea Britanie.
Orbán şi-a publicat impresiile din voiajul întreprins în-

tre anii 1848-1849 în şase volume, reunite sub titlul «Călătorie în Orient» şi publicate la Cluj în 1861. Scenariul
ﬁlmului include fragmente
preluate din cărţile sale, iar
suportul de imagine e realizat după gravuri din albumul
de epocă Meyer's Universum”,
precizează sursa citată.
Evenimentul face parte din
programul dedicat Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, ediţia a X-a, ce se desfăşoară în
intervalul 17-25 august 2019.
Cu această ocazie, în zilele
de 20 şi 21 august, timp de 2
ore, intrarea şi ghidajul în expoziţie vor ﬁ gratuite. Expoziţia este realizată în colaborare cu Muzeul „Haáz Rezso” şi Asociaţia Culturală
„Székelyföldi Legendárium”
din Odorheiu Secuiesc.
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ANUNŢ
În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011,
cu modiﬁcările și completările ulterioare,
Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie ,,Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca organizează

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:
- 4 posturi asistent medical generalist debutant
PL
- 2 posturi asistent medical generalist PL
- 1 post technician de radiologie și imagistică
medicală S
- 2 posturi inﬁrmier debutant
- 1 post îngrijitoare
- 1 post economist specialist IA
Proba scrisă va avea loc în data de 12.09.2019,
ora 11.00, str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, Sala albastră etaj 4.
Interviul va avea loc în data de 17.09.2019, ora
11.00, la sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5,
Sala de ședinţe etaj 2.
Condiţiile de participare la concurs:
- pentru posturile de asistent medical generalist
debutant PL
- studii – diplomă de școală sanitară postliceală.
- pentru posturile de asistent medical generalist
PL
- studii – diplomă de școală sanitară postliceală.
- 6 luni vechime ca asistent medical generalist
- pentru posturile de: îngrijitoare, inﬁrmier debutant
- școala generală.
-pentru postul economist specialist IA
- diplomă de licenţă în specialitate – economist
- vechime în specialitate peste 6 ani și 6 luni.
- pentru postul de tehnician de radiologie și imagistică medicală S
- studii – diplomă de licenţă sau de absolvire a
învăţământului superior
- 6 luni vechime ca tehnician de radiologie și imagistică medicală
Data limită de depunere a dosarelor: 26.08.2019,
ora 15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

Programul Ceremonialului Militar-Religios
cu ocazia comemorării marelui Voievod Mihai Viteazul
Ceremonialul militar–religios organizat luni, 19 august
2019, cu ocazia comemorării marelui Voievod Mihai Viteazul, se va desfășura începând cu ora 09.00, la monumentul domnitorului situat lângă Mănăstirea Mihai – Vodă din
Turda și va cuprinde următoarele momente:
Ora 9.00 – Primirea Înaltpreasﬁnţitului Mitropolit Andrei
- Sfânta Liturghie Arhierească
- Moment comemorativ: Parastas
- Alocuţuni
- Depunere oﬁcială de coroane
- Deﬁlarea Gărzii de Onoare
- Depunere de coroane a celorlalte delegaţii
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De ce a eşuat superarma
cu propulsie nucleară
a lui Vladimir Putin
Preşedintele Rusiei anunţa dezvoltarea unei superarme, inclusiv a unei
rachete hipersonice cu propulsie nucleară, cu o rază de acţiune nelimitată
Experţii occidentali
au primit cu scepticism
anunţul preşedintelui
Rusiei, Vladimir Putin
(foto), privind o nouă
serie de superarme, iar
explozia unei rachete
cu propulsie nucleară
pare a confirma că atitudinea este corectă,
comentează agenţia
Bloomberg, analizând
riscurile atomice
pe plan global.
„Occidentul a fost sceptic,
iar această atitudine s-a dovedit, în mod tragic, a ﬁ corectă pe 8 august, atunci când
un test preliminar al unei rachete de croazieră a eşuat,
omorând şapte oameni şi împrăştiind substanţe radioactive în zona Mării Albe”, notează editorialistul Tobin
Harshaw, într-un articol publicat în agenţia Bloomberg.
„Racheta de croazieră cu
propulsie nucleară probabil
este un vis, iar proiectul se
aﬂă într-un impas periculos.
Birocraţia rusă din domeniul
apărării încă se axează pe
idei sovietice din anii 1980
despre modul în care ar ﬁ
contracarat unele dintre promisiunile şi mai fanteziste
ale Iniţiativei pentru Apărare Strategică a preşedintelui
Ronald Reagan. Eu suspectez că unele dintre aceste
proiecte sunt concepute după planurile de atunci. În
mod evident, dat ﬁind că Vladimir Putin a anunţat personal aceste planuri cu mare
pompă în martie, există raţiuni politice ale Administraţiei ruse la cel mai înalt nivel, dar nu sunt sigur că mem-

brii conducerii politice au
fost informaţi corect despre
riscurile unora dintre aceste
sisteme, precum este cazul
rachetei de croazieră Burevestnik. Statele Unite şi-au
învăţat propria lecţie la începutul Războiului Rece, cu
proiectul rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Pluto, care nu a mai zburat niciodată”, explică Ankit Panda, expert la Federaţia Oamenilor de Ştiinţă din SUA,
editor al publicaţiei Diplomat şi analist al Institutului
Diplomat Risk Intelligence.
„Cuvântul «hipersonic» descrie doar viteza. Dacă un
obiect se deplasează cu viteze de cinci ori mai mari decât viteza sunetului, atunci
este vorba de viteze hipersonice. În privinţa armamentului strategic, proiectilele hipersonice au existat de când
Uniunea Sovietică a instalat
sistemele de rachete balistice intercontinentale, la sfâr-

şitul anilor 1950. După reintrarea în atmosferă, rachetele intercontinentale accelerează până la viteze hipersonice. (...) Însă acum se vorbeşte de rachete de croazieră hipersonice şi de vehicule
aeriene hipersonice. Noul sistem Avangard al Putin este
un exemplu în acest sens (...)
Noile arme ruse, atât timp
cât rămân nucleare, nu reprezintă o mare preocupare de
ordin strategic, dat ﬁind că
sistemele antibalistice americane sunt mediocre (...)”,
subliniază expertul.
Referindu-se la retragerea
SUA din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF),
Ankit Panda a precizat: „Este adevărat că sută la sută
din încălcările Tratatului INF
au fost comise de Rusia, dar
aş spune că 80 la sută din
impulsul care a condus la
decizia americană de retragere din acord se referă la
China. Arsenalul balistic al

Chinei este format în mare
parte din rachete pe care
SUA şi Rusia le interziseseră în ultimii 32 de ani, rachete balistice şi de croazieră cu raze cuprinse între
500 şi 5.500 de kilometri”.
Întrebat dacă există şansa reconﬁgurării Tratatului
INF sau a Noului START (Tratatul de Reducere a Arsenalelor Strategice) prin includerea Chinei, Ankit Panda a
răspuns: „Ideea adăugării
Chinei în noul Tratat START
vine de la oameni care nu
ştiu exact despre ce vorbesc.
Credem că SUA, Rusia şi China sunt trei mari puteri acum
şi toată lumea este obsedată de competiţie, dar se pierde din vedere un aspect simplu: SUA şi Rusia au capabilităţi nucleare mult mai mari decât cele ale Chinei. În
plus, conform criteriilor introduse de Noul Tratat START,
arsenalul Chinei ar ﬁ zero
sau un număr foarte mic”.
PUBLICITATE

Pentru persoanele care doresc să participe la acest eveniment, Primăria Municipiului Turda asigură deplasarea,
cu două autobuze, după următorul program:
Ora 8.30 – plecare autobuz STP din faţa Bisericii Ortodoxe “Învierea Domnului” (Micro III);
Ora 8.30 – staţionare autobuz STP în faţa Primăriei Municipiului Turda și plecare spre Mănăstirea Mihai Vodă;
Ora 13.00 – întoarcerea de la Mănăstrirea Mihai Vodă
pe același traseu.

Abonează-te la

monitorul

¤ plăteşti doar 25 lei pe lună

¤ citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤ participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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Ce au schimbat în Educaţie
trei premieri şi patru miniştri
Deşi au fost mai multe versiuni ale Programului de Guvernare, Educaţia a fost luată cu copy-paste
din prima ediţie şi pus în noul document, aprobat din nou de Parlament.
Din 2017 de când a fost
lansată versiunea actuală
a Programului
de Guvernare pe Educaţie,
au trecut pe la conducerea Guvernului României
trei premieri: Sorin
Grindeanu, Mihai Tudose
şi Viorica Dăncilă. Sub ei,
la conducerea ministerului Educaţiei au fost patru
miniştri: Pavel Năstase
(175 de zile), Liviu
Marian Pop (214 zile),
Valentin Popa (241
de zile) şi Ecaterina
Andronescu (259 de zile).
Au fost 15 măsuri promise în toate cele trei Programe
de Guvernare din perioada
2017-2019, ﬁecare detaliate şi
prezentate ca o noutate, ﬁecare venind cu o abordare nouă şi cu senzaţia că va ﬁ realizat un nou program în domeniul respectiv, ceva reformator., scrie edupedu.ro.
1. Pachetul social garantat
pentru educaţie
Implementarea unor programe care să asigure condiţii de
dezvoltare şi formare a tuturor
copiilor, de la naştere şi până la
majorat. (Nu a fost niciun program nou implementat, ci doar
continuate cele existente)
Sprijin acordat părinţilor
privind creşterea nou-născuţilor, prin asigurarea condiţiilor de integrare a copiilor în
creşe, respectiv pentru acces
în învăţământul preşcolar. (Nu
a fost niciun program nou implementat, ci doar continuate cele existente)
Reabilitarea/modernizarea
clădirilor şcolare pentru ca toate unităţile de învăţământ să obţină autorizaţii de funcţionare
(în 2017 erau 2.418 şcoli cu toaletă în exterior – asta înseamnă fără autorizaţie sanitară de
funcţionare – iar în 2019 mai
erau 2.009 şcoli fără autorizaţie
sanitară sau de funcţionare)

Mobilier şcolar şi dotări didactice (aparatură de laborator, biblioteci) moderne pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar (Peste jumătate dintre unităţile de învăţământ secundar, gimnazii şi licee, nu sunt dotate cu laboratoare, situaţie care are un
impact negativ asupra a peste 845.000 de elevi)
2. Dezvoltarea sistemului
de educaţie timpurie
Construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. (Nu există date despre construcţia de la zero a vreunei grădiniţe de stat în ultimii 3 ani)
3. Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până
la universităţi
Extinderea educaţiei antreprenoriale la toate şcolile din
România. (Nu s-a realizat nimic
nou şi nici nu există vreun plan
anunţat public pentru asta)
Reînﬁinţarea/modernizarea
atelierelor şcolare pentru învăţământul profesional şi cel tehnologic (nu a fost implementat
un asemenea proiect nou. A
crescut cifra de şcolarizare în

clasa a IX-a în învăţământul profesional concomitent cu reducerea cifrei de şcolarizare la liceu – dar acest lucru s-a făcut
netransparent, fără un studiu
de impact şi fără modernizarea
în prealabil a sistemului de învăţământ profesional)
A fost continuată politica
numirilor membrilor de partid
sau a apropiaţilor acestora. Din
42 de inspectori şcolari judeţeni, 18 sunt membri PSD, doi
membri ai PNL, iar unul membru al ALDE.
4. Profesori motivaţi şi bine pregătiţi
Niciun proiect nou de acest
fel nu a fost lansat sau implementat
5. Cadre didactice şi cercetători de vârf
Nu au fost luate măsuri clare în acest sens, dar dacă salarizarea este o măsură de motivare, atunci acesta într-adevăr
poate ﬁ punctată. În anul 2018,
de la 1 martie au crescut cu 20%
salariile pentru personalul didactic. Tot din 2018 s-au acordat şi vouchere de vacanţă de
1.450 de lei de persoană.

Numărul de cercetători este
în scădere, calitatea cercetării
este slabă, potrivit rapoartelor
oﬁciale, iar bugetul Cercetării
este la cel mai mic nivel din Europa, după rectiﬁcarea bugetară din luna august 2019.
6. Cetăţeni activi pe piaţa
muncii
Realizarea de studii cu privire la nevoile agenţilor economici în ceea ce priveşte asigurarea cu personal caliﬁcat, precum şi la inserţia absolvenţilor
pe piaţa muncii. (Ministerul
Educaţiei nu a demarat sau publicat niciun astfel de studiu în
perioada 2017-2019)
7. Infrastructură modernă,
mijloace didactice adecvate
Implementarea unui Proiect pilot privind învăţământul digitalizat. (Proiectul a
fost anunţat, dar nu a fost
nici măcar lansat, semnat
sau aprobat de Comisia Europeană, iar banii aferenţi –
2 miliarde lei credite bugetare, au fost tăiaţi la rectiﬁcarea din luna august)
Implementarea catalogului
electronic. (Nu a fost demarat

de către Guvern vreun asemenea proiect – a fost aprobată
o iniţiativă parlamentară legată de un catalog online, însă
nu se ştie deocamdată dacă şi
cum va ﬁ aplicată)
8. Creşterea participării la
educaţie de calitate
Realizarea reformei curriculare şi înnoirea tuturor manualelor (Nu a fost lansat
vreun proiect nou, reformator, în perioada 2017-2019.
Fostul ministrul Liviu Pop a
încercat să introducă manuale unice. În ﬁnal calitatea
manualelor a fost contestată, iar următorul ministru a
renunţat la idee, revenind la
licitaţiile publice pentru achiziţia de manuale).
Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli. (Nu există un
program naţional în acest sens)
Creşterea ratei de promovabilitate a examenului de
Bacalaureat (doar 69,1%
dintre elevii care au dat Bacalaureatul au promovat examenul, cea mai slabă rată
din ultimii 3 ani)
9. Acces egal la învăţământ
de calitate
Asigurarea învăţământului
pentru minorităţile naţionale
şi pentru grupurile dezavantajate-restructurarea curriculumului şcolar din perspectivă
multiculturală (Nu a fost anunţat un asemenea proiect nou)
10. Învăţarea limbii române, a elementelor de istorie românească
Sprijinirea comunităţilor de
români din străinătate, pentru
o reintegrare facilă la întoarcerea în ţară (Nu există un proiect nou în acest sens)
11. Creşterea participării în
învăţământul universitar
Nu a fost realizată ﬁnanţarea multianuală, iar la rectiﬁcarea din august universităţile au
fost obligate să se ﬁnanţeze mai
mult din veniturile proprii.

BAC 2020: Examenele scrise încep pe 22 iunie
Calendarul de BAC 2020
propus de Ministerul prevede că examenele scrise
ar urma să înceapă
în data de 22 iunie. Atât
structura anului şcolar
2019-2020, cât şi proiectul
calendarului examenelor
de bacalaureat 2020 stabilesc data 29 mai ca zi
de încheiere a cursurilor
pentru clasa a XII-a.
Examenele debutează mai
devreme decât anul acesta,
când probele scrise au fost
în luna iulie.

Proiect. Calendar BAC 2020
25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaţilor la
prima sesiune de examen
29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru
clasa a XII-a/ a XIII-a
9 – 10 iunie 2020 Evaluarea
Competenţelor lingvistice de comunicare
orală în Limba română – proba A
11 – 12 iunie 2020 Evaluarea
Competenţelor lingvistice de comunicare
orală în Limba maternă – proba B
15 – 17 iunie 2020 Evaluarea Competenţelor
digitale – proba D
18 – 19 iunie 2020 Evaluarea
Competenţelor lingvistice într-o limba de

circulaţie internaţională – proba C
22 iunie 2020 Limba și literatura română –
proba Ea) – examen scris
23 iunie 2020 Limba și literatura maternă
– proba Eb) – examen scris
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris
30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până
la ora 12:00) și depunerea contestațiilor
(orele 12:00 – 16:00)
1-6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor
7 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale de
la BAC 2020

Construcţia a 30 de cămine studenţesti noi şi reabilitarea/modernizarea sau construcţia de cantine studenţeşti. (Nu a început construcţia vreunui cămin)
12. Întărirea prestigiului internaţional al universităţilor
româneşti
Creşterea constantă a numărului de lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie românească înﬁinţate în universităţi din Europa, America Latină sau Asia. (Nu a crescut
deloc numărul de lectorate)
13. Excelenţa în educaţie
Stabilirea de măsuri pentru studenţii cu performanţe deosebite, în vederea valoriﬁcării potenţialului acestora şi atragerii într-o carieră universitară sau de cercetare. (Nicio măsură nu a fost
luată în acest sens. Ministrul Finanţelor a avansat de
mai multe ori ideea constrângerii celor care au făcut facultatea la buget să rămână
în ţară pentru ca statul să-şi
scoată investiţia. Premierul
a declarat că e ilegal şi că
nici nu ar ﬁ normal).
14. Învăţarea pe tot parcursul vieţii
Dezvoltarea sistemului de
formare continuă, prin programe de formare adaptate
cerinţelor pieţei muncii, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională a beneﬁciarilor (Nu a fost implementată această măsură)
15. Valoriﬁcarea potenţialului absolvenţilor de învăţământ superior şi cercetătorilor din diaspora
A fost anunţat un program
de granturi pentru elevii olimpici care vor să lucreze în
cercetarea românească, dar
nu are legătură cu studenţii
din diaspora, iar până acum
nu au fost date detalii în afară de anunț
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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 apartament cu 2 camere,
decomandat, etaj 2, pe str. Horea
nr. 55, preț 85.000 euro. Informații
la telefon 0733-430324. (7.7)
¤ 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 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.

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 ap. cu 2 camere,
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, izolat termic, utilat complet,
ocupabil imediat, cart. Mărăști,
zona Cinema Mărăști, preț 400
euro. Pentru informații și detalii
sunați la 0758-051260.(3.7)

APARTAMENTE
LOCURI DE MUNCĂ
¤ 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.
¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, care sa știe să mulgă. Cerem și oferim seriozitate. Pentru
informaţiile suplimentare apelaţi la tel. 0742-431611.

TERENURI

De vânzare teren
intravilan 2500 mp în
localitatea Tureni nr. 111,
judeţul Cluj, plus
construcţie casă de locuit
70 mp, compusă din 2
camere, hol, bucătărie şi
baie, curent electric, apă
la fântână, zonă foarte
liniştită.
Informaţii la tel.
0751-760639,
0723-172514.
¤ Vând teren în supr. de 800

¤ 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

— VALABIL PENTRU PERSOANE FIZICE —
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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 sau librăria BIBLOS
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
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.

SERVICII

REPARAŢII PENTRU
CASA TA
Ţiglă petalică, ţiglă
ceramică, reparaţii
jgheaburi burlane, placări
cu polistiren, ﬁnisaje
interioare, reparaţii
hornuri, construcţii de la
”A“ la ”Z”.

25 ani garanţie pe
materiale – 5 ani
garanţie manoperă

12% DISCOUNT PENTRU
PENSIONARI
Cerem şi oferim
seriozitate!
Tel. 0740-499712. (15.15)
¤ 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.
¤ Agent de asigurări, închei,
efectuez orice fel de asigurări.
Asigurările se pot plăti online
sau numerar, iar polițele pot ﬁ
trimise electronic sau înmânate
personal. Cer și ofer seriozitate.
Tel. 0749-915233. (1.5)

UZ CAZNIC
¤ Vând pentru baie, chiuvetă faianţă albă, cu baterie, 60 x 50

AUTO-MOTO

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat,
Cântare electronice,
cititoare coduri de bare,
conectare case de marcat-PC
POS-URI
Tel: 0264-421506; 0729-072651;
0722-357640; 0722-437444
Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,
Varianta Zorilor-Mănăștur

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

DIVERSE
¤ Vând găini oătoare sub un an,
rasa LOHMANN, preţ 15 lei respectiv 12 lei. Informaţii supli-

mentare la telefon 0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0749-435564 sau 0758-939822.
¤ Vând putină din lemn pentru
brânză, de 25 l, preț 180 RON.
Pentru informații suplimentare
sunați la telefon 0264-424005
sau 0745-300323. (1.7)
¤ Vând roiuri de albine, familii
de albine și polen. Informații și
relații suplimentare la tel. 0722515094. (1.7)
¤ Vând țigle la prețul de 50
bani/buc. Pentru informații suplimentare sunați la telefon
0264-424005 sau 0745300323. (1.7)
¤ Vând materiale pentru croșetat,
varietate mare. Informații la tel.
0735-146040. (1.7)
¤ Vând uși, geamuri din lemn,
de la o casă în demolare. Tel.
0264-424005 sau 0745300323. (1.7)
¤ Vând scaun de masaj portabil,
cu husă nouă. Preț negociabil.
Informații și detalii suplimentare
la tel. 0745-782061 sau 0758335235. (1.7)

MOBILIER
¤ 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 canapea de două persoane și 2 două fotolii. Relaţii
suplimentare la tel. 0741028813. (1.7)
¤ Vând pătuț din lemn cu două
sertare pentru copii. Informații
suplimentare la telefon 0264424005 sau 0745-300323. (1.7)
¤ Vând două scaune vechi marca IOSEF KOHM (Austria), pansonate și etichetate, an 1917,
model cu dungi, stare foarte
bună. Informații și la tel. 0743853630. (1.7)
¤ Vând de la o terasă, ușă metalică cu geam din sticlă.
Informații suplimentare la telefon 0264-424005 sau 0745300323. (1.7)
¤ Vând masă de birou pentru
elevi, cu un corp, cu sertar,
puțin folosit, preț negociabil.
Informații suplimentare la tel.
0741-028813. (1.7)

DONAȚII
¤ Donez recamier. Pentru
informații suplimentare sunați
la telefon 0264-424005 sau
0745-300323. (1.7)
MATRIMONIALE
¤ Aș dori să cunosc domn din
anii 1967, 1974, 1977, pentru
relație serioasă. Eu, sunt romantică, fără obligații, blonă, cu aspect
ﬁzic plăcut. Aștept răspuns la tel.
0743-492064. (1.11)

PIERDERI
¤ NEW ARCADA S.R.L.,
J12/351/2012, pierdut certiﬁcat
constator punct de lucru. Se declară nul.

ANUNȚ URBANISTIC ZONAL
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEŢUL CLUJ prin CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ, Calea Dorobanţilor nr. 106, C.P. 400609, Cluj-Napoca, jud. Cluj, aduc
la cunoștinţă publicului interesat declanșarea etapei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea
”PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – pentru zona Hoia în
scopul realizării construcţiilor propuse prin proiectul Revitalizarea zonei Parcului Etnograﬁc "Romulus Vuia" - Pădurea
Hoia și a proiectului TETAPOLIS, în Cluj-Napoca - Pădurea
Hoia – Tetapolis Aleea Muzeului Etnograﬁc f.n..
Consultarea documentaţiei se poate face la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, strada Moţilor nr.1-3, Cam. 62.

ANUNȚ
C.I.I.– LIAHU DORU organizează licitaţie publică, competitivă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri:
1. Tejghea, 3 buc, preț de pornire 450,00 lei;
2. Bloc mixare WTA, preț de pornire 1.404,00 lei;
3. Telefon mobil Samsung, preț de pornire 198,00 lei;
4. Mobilier birou- masa, 3 buc, preț de pornire 379,50
lei;
5. Mobilier birou- birou, 6 buc, preț de pornire 855,00
lei;
6. Mobilier birou- dulap, 3 buc, preț de pornire 570,00
lei;
7. Mobilier birou- dulap, 2 buc, preț de pornire 380,00
lei;
8. Mobilier birou- receptie, preț de pornire 316,50 lei;
9. Mobiler birou- dulap suprapus, preț de pornire 316,50
lei;
10. Sistem paza DVR si acesorii, preț de pornire 929,00
lei;
11. Bazin apa 10000 L, preț de pornire 2.074,50 lei;
12. Macara 2 T, preț de pornire 495,00 lei;
13. Platforma pneumatica pentru vulcanizare, 2 buc, preț
de pornire 3.591,00 lei;
14. Pistol pneumatic 3/4 CP, 2 buc, preț de pornire 1.140,00
lei;
15. Pistol pneumatic cu impact 1290, 2 buc, preț de pornire 1.140,00 lei;
16. Compresor FIN BK119-270-5,5, preț de pornire 1.433,50
lei;
17. Centrala termica Domusa Ecogas 60, preț de pornire
1461,00 lei;
18. Centrala Westen Quasar 24F, preț de pornire 413.50
lei;
19. Centrala Protherm 60 KLO, preț de pornire 1.324,00
lei;
Preţurile de pornire sunt fără TVA.
Bunurile sunt proprietatea HAL SCHWARTZ SERVICE SRL -societate în faliment, dosar 435/1285/2017.
Licitaţia va avea loc în 28.08.2019, ora 13:00, la
sediul C.I.I. Liahu Doru din Botosani, 1 Decembrie nr.47, jud.
Botoșani.
În cazul neadjudecării licitaţia se repetă de cinci ori la
interval de două săptămâni, ora și locul sunt aceleași, respectiv: 11.09.2019, ora 13:00, 25.09.2019, ora 13:00,
09.10.2019, ora 13:00, 23.10.2019, ora 13:00, 06.11.2019,
ora 13:00.
Relaţii la tel.0743129943, www.licitatii-insolventa.ro.

ANUNȚ
C.I.I.– LIAHU DORU organizează licitaţie publică, competitivă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri:
Autoutilitara Mercedes -platforma transport auto nr. înmatriculare CJ-14-DGL, An fabricatie 2003, Nr. kilometri 258.829,
2685 cmc, putere kw 115, motorina, tractiune spate, preţ
de pornire 5.400,00 Euro, exclusiv TVA.
Bunurile sunt proprietatea HAL SCHWARTZ SERVICE SRL -societate în faliment, dosar 435/1285/2017.
Licitaţia va avea loc în 28.08.2018, ora 14:00, la
sediul C.I.I. Liahu Doru din Botosani, 1 Decembrie nr.47, jud.
Botoșani.
Persoanele interesate vor achiziţiona contra cost
caietul de sarcini cu toate informaţiile necesare de la sediul
lichidatorului judiciar.
În cazul neadjudecării licitaţia se repetă de cinci ori
la interval de două săptămâni, ora și locul sunt aceleași, respectiv: 11.09.2019, ora 14:00, 25.09.2019, ora 14:00,
09.10.2019, ora 14:00, 23.10.2019, ora 14:00, 06.11.2019,
ora 14:00.
Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a
face licitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei.
Relaţii la tel.0743129943, www.licitatii-insolventa.ro.

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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A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA
BAZINALA DE APA SOMES-TISA
cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , nr.17,
judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii
contractuale vacante de executie astfel:
- 1 post de INGINER, cu norma intreaga, pe perioada
nedeterminata, in cadrul biroului Gestiunea Resurselor de
Apa la Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu Mare.
Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 11 septembrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 13 septembrie 2019 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele
Condiţii:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma
de licenta cu specializarea : Amenajari si Constructii Hidrotehnice
- Cunostinte operare pe calculator
- Disponibilitatea deplasarilor pe teren, in orice moment
si situatie;
- Detinerea permisului de conducere auto categoria B ;
- Cursuri/specializari în domeniul gospodaririi apelor/
alimentări cu apă si canalizări, constituie un avataj.
- Vechime: 0
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca sau la Sistemul de Gospodarire
a Apelor Satu Mare, din Satu Mare, str.Mircea cel Batran nr.8/A,
pana la data de 03 Septembrie 2019, ora 12,00.
Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;cerere
de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier judiciar
,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie act
identitate ; copie carnet de munca(daca este cazul).
Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de
Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144 sau la SGA Satu
Mate: persoana de contact : Marc Irina, telefon : 0261770177
, int.107- comp. Resurse Umane.
Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144,
serv. Resurse Umane.

ANUNŢ DE ANGAJARE
A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA
BAZINALA DE APA SOMES-TISA
cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , nr.17,
judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii
contractuale vacante de executie astfel:
- 2 posturi de Inginer, cu norma intreaga, pe perioada
nedeterminata, in cadrul serviciului Avize, Autorizatii
Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 10 septembrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 12 septembrie 2019 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele
Conditii:
- absolvent al unei Institutii de Invatamant superior cu
proﬁl/specializari in domeniile: constructii hidrotehnice, cai
ferate, drumuri si poduri, imbunatatiri funciare, ingineria
mediului, masuratori terestre si cadastru.
- Cunostinte operare pe calculator;
- Cunoasterea utilizarii programelor ArcGis, AutoCad,
HEC-RAS, MIKE, constituie avantaj;
- vechime: 0;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 02
septembrie 2019, ora 15,00.
Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;cerere
de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier judiciar
,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie act
identitate ; copie carnet de munca(daca este cazul).
Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de
Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144, persoana de contact
:Brie Ana.
Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144,
serv. Resurse Umane.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU
PODAR NICOLAE în calitate de titular, anunță publicul
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de
mediu pentru ”PUZ în condițiile Legii nr. 350/2001
actualizată” în municipiul Cluj-Napoca, strada Frunzișului,
F.N. (CF nr. 329657, Nr. Cad. 329657 municipiul ClujNapoca), jud. Cluj. Prima versiune a P.U.Z. poate fi
consultată la sediul PODAR NICOLAE din municipiul ClujNapoca, strada Tăietura Turcului, nr. 2, jud. Cluj, în
zilele de luni-joi, între orele 9 - 13 și vineri, între orele
9 - 11, din data 14.08.2019. Publicul interesat poate
transmite în scris, comentarii și sugestii, până la data
de 03.09.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99,
blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722; 0264-410720;
fax 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro.

S.C. ECOTIC TRANSILVANIA S.R.L.

UMB GRUP
angajează

PILOT ELICOPTERE
posesor licenţă EC135, dar și alt tip de licenţă de zbor.
C.V.-urile se pot transmite prin fax la nr.
0234-208.229,
e-mail la adresa secretariat1@umbgrup.ro

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

HERCIU VASILE, în calitate de titular, anunţă publicul
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform
cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru planul „Elaborare plan urbanistic
zonal conform legii nr. 350/2001 actualizată“, propus a ﬁ
amplasat în municipiul Cluj Napoca, strada Eugen Ionesco
f.n., judeţul Cluj.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor,
nr.99 și la sediul proiectantului, S.C. Arhimar Serv S.R.L.,
str. Călărașilor nr.1, începând cu data de 14.08.2019, între
orele 9:00-14:00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii
și sugestii, până la data 02.09.2019, la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B,
cod 400609, fax 0264.412.914, e-mail: ofﬁce@apmcj.
anpm.ro , după următorul program luni – joi între orele
09:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.
ANUNŢ DE ANGAJARE
A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA
BAZINALA DE APA SOMES-TISA
cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului ,
nr.17, judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea unor
functii contractuale vacante de executie astfel:
- 1 post de Ingrijitor cladiri, cu norma intreaga, pe
perioada nedeterminata, in cadrul serviciului Resurse
Umane Relatii cu Publicul -Administrativ.
Concursul se va desfasura astfel :
- Proba practica: in data de 10 septembrie 2019 ora
12.00
- Proba interviu: in data de 12 septembrie 2019 ora
10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele
Condiţii:
- absolvent studii medii cu diploma de bacalaureat;
- Cunostinte operare pe calculator : NU;
- vechime: 0;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 02
septembrie 2019, ora 15,00. .
Dosarele de participare vor avea urmatorul continut
;cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie
act identitate ; copie carnet de munca(daca este cazul).
Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de
Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144, persoana de
contact :Brie Ana.
Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144,
serv. Resurse Umane.

ANUNŢ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Cluj organizează CONCURS, în data de 10.09.2019 ora 10,00
proba scrisă și în data de 16.09.2019 proba de interviu la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului din strada G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37 – 39,
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• 1 post, ŞEF CENTRU, gradul II, cod COR 111207, pe
perioadă nedeterminată la Complexul comunitar de servicii
pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca- Case de tip familial
Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu);
• 1 post, ŞEF CENTRU, gradul II, cod COR 111207, pe
perioadă nedeterminată la Complexul de servicii pentru
recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ușor și mediu
nr. 9 ,,Ţăndărică,, Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu);
• 1 post, ŞEF CENTRU, gradul II, cod COR 111207, pe
perioadă nedeterminată la Centrul de abilitare și reabilitare
Jucu (probă scrisă și probă interviu).
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. G-ral Eremia
Grigorescu, nr. 37-39 – Serviciul Managementul Resurselor
Umane și la telefon 0264/420146 și 0264/420147 interior 433.

angajează:

•GESTIONAR (se cer: competenţe în coordonarea logistică
a unui punct de lucru, competente în activităţi de gestiune
și management al deșeurilor, studii superioare; (studii
superioare de mediu/tehnice/economice constituie avantaj)
•MANIPULANT (alături de Șofer, respectiv Gestionar,
Manipulantul este responsabil cu activităţile de
încărcare-descărcare-depozitare, în teren și la punctul de
lucru)
•ŞOFER categ B (Șoferul este responsabil de buna
funcţionare și întreţinere a autoutilitarei puse la dispoziţie,
iar alături de Manipulant, este responsabil de coordonarea
și preluarea efectivă a DEEE și de întocmirea ﬂuxului
documentar pentru acestea în teren, Șoferul participa (atunci
când este cazul) alături de manipulant la preluarea și
manipularea DEEE).
Se oferă: salariu motivant, tichete de masă, mediu de
lucru nou și plăcut.
Domeniul de activitate al societăţii: Colectare deșeuri
de echipamente electrice și electronice
Punct de lucru: Florești, jud. Cluj
C.V.-urile se vor trimite la adresa: transilvania@ecotic.ro

ANUNŢ DE MEDIU
Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, anunță publicul
interesat că Elaborare plan urbanistic zonal pentru construire
două locuinţe unifamiliale izolate, acces,împrejmuire,
branşamente şi racorduri, în comuna Feleacu, sat Feleacu,
FN, identiﬁcat prin CF 56864, jud.Cluj, titular: MIRON

DANIEL-MIHAI, MIRON ANDREEA-ELENA, DRAGOMIR
OVIDIU-LUCIAN, DRAGOMIR CRISTINA-GABRIELA,
nu necesită evaluare de mediu.
Planul urmează a ﬁ supus proceduri de adoptare fără
aviz de mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privnd
decizia etapei de încadrare, se trimit în scris la Agenția
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, 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 9ºº-14ºº și vineri între orele 9ºº-12ºº, în termen de
10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

ANUNŢ
Comuna Săvădisla cu sediul in comuna Săvădisla nr. 35,
judetul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii
publice de execuţie vacante:
- Referent clasa III, grad profesional debutant – biroul
ﬁnanciar contabil
Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia dosarelor de concurs
- proba scrisă
- interviul
Concursul se va organiza la sediul instituţiei din localitatea
Săvădisla, str. Principală nr 35, com. Săvădisla, jud Cluj,
conform calendarului următor:
- perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 19.08.2019
– 09.09.2019
- Proba scrisă: 02.10.2019, ora 12,00
Condiţii de participare:
- condiţiile generale, prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- condiţiile speciﬁce prevăzute în ﬁșa postului:
- Referent clasa III, grad profesional debutant – biroul
ﬁnanciar contabil: studii liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat
Vechime în specialitatea studiilor, potrivit art. 568 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
- Referent clasa III, grad profesional debutant: 0 ani
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevazute de art. 49 alin. (1) din
H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, putând ﬁ depuse la
sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna
Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax:
0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de
contact: Savașer Ramona-Bianca, Secretar.
Bibliograﬁa va contine în mod obligatoriu Constituţia
României, republicată și OUG nr. 57/2018 privind Codul
administrativ.

www.batrom.ro
0729–15.86.00
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Remiză cu regrete!
Pe scurt
„U” Cluj, departe
de pretenţiile
promovării
Universitatea Cluj are un
start de sezon extrem de dezămăgitor în Liga a 2-a.
Considerată una dintre marile
favorite la promovare, echipa
lui Cristi Dulca a pierdut deja
două din primele trei partide.
Ultima înfrângere a venit
sâmbătă, în Trivale, pe terenul celor de la Campionii FC
Argeș, piteștenii reușind să
învingă la limită, 1-0, cu un
gol marcat în minutul 58 de
Ionuţ Năstăsie. „Consider că
am meritat pe deplin victoria,
ne-am luptat pentru fiecare
minge. Cred că astăzi (n.red.
sâmbătă) am arătat foarte
bine, nu le-am dat nicio șansă. Cred că este mulţumit și
dânsul (n.red. antrenorul
Nicolae Dică)”, a declarat
marcatorul unicului gol.
„Le-am zis în vestiar că nu
putem să facem așa mari
greșeli personale, pentru că
avem cele mai bune condiţii
și nu merităm să jucăm așa.
Nu ne permitem!”, a mărturisit, dezamăgit, Cristi Dulca,
antrenorul „șepcilor roșii”.

Bodyguardul clujean
care a ajuns noua
stea a internetului

Un român de 40 de ani care
lucrează ca bodyguard în
Cluj-Napoca a ajuns, fără să
vrea, noua senzaţie a internetului. Pavel Florin este atât
de celebru încât a devenit un
model de urmat din Europa și
până în îndepărtata
Australie, iar postul american
de televiziune CNN i-a dedicat un material în întregime
celui mai cunoscut jucător de
cricket din România. El a
ajuns o veritabilă vedetă
mondială în acest sport (cvasi-inexistent în ţara noastră)
în urma viralizării unei postări publicate pe Twitter, în
care românul era ironizat
pentru stilul său neortodox
de aruncare a mingii, scrie
digi24.ro. După ce pasionaţii
de cricket l-au ridiculizat în
fel și chip, Pavel, care practică acest sport de 8 ani și este
președinte al clubului Cricket
România din Cluj, a recunoscut: „Da, stilul meu de aruncare nu e deloc unul frumos.
Dar nu-mi pasă, pentru că iubesc cricketul!”. În urma
acestei postări, toate ironiile
s-au transformat în laude, iar
vedetele internaţionale ale
cricketului au sărit în apărarea clujeanului, pe care l-au
felicitat și încurajat pentru
atitudinea afișată. Shane
Warne, legenda cricketului
australian și Dimi
Mascarenhas, fost internaţional englez de cricket s-au numărat printre persoanele care
l-au felicitat pe clujean.

Dan Petrescu, supărat după egalul cu Sepsi, Adiţă Păun, cerut la Naţională
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro
„Echipa B” a CFR-ului a
reuşit doar o remiză, 1-1,
pe terenul covăsnenilor
de la Sepsi Sf. Gheorghe,
gândurile lui Dan
Petrescu ﬁind mai degrabă la meciul crucial de
marţi cu Slavia Praga.
Fără Camora, Deac, Vinicius, Arlauskis sau Omrani
în lot, „feroviarii” au deschis
repede scorul la Sfântu Gheorghe, Adiţă Păun reuşind să
marcheze superb, cu un şut
„sănătos” din cădere, continuând astfel seria evoluţiilor bune din ultima vreme.
În cele cinci meciuri de Liga 1 disputate până acum,
mijlocaşul de 24 de ani a
marcat trei goluri, reuşind
alte două pase decisive. De
altfel, imediat după ﬂuierul
ﬁnal al „centralului” István
Kovács, Dan Petrescu a avut
un mesaj pentru selecţionerul Cosmin Contra cu privire la debutul excelent de sezon al lui Adiţă.
„Păun joacă foarte bine!
Cred că selecţionerul ar trebui să aibă ochi şi pentru
el. A jucat foarte bine, probabil va intra şi cu Slavia şi
cred că ar merita să fie la
naţională, în momentul ăsta e într-o formă senzaţională”, a punctat Petrescu,
la flash-interviul de la finalul disputei de sâmbătă seară. Cu toate acestea, „Bursucul” a avut şi nemulţumirile sale, echipa sa fiind egalată în urma unei lovituri libere oferită cadou de Valentin Costache şi transformată cu siguranţă de costari-

La doar 24 de ani, Alexandru „Adiță” Păun este deja un „veteran” al clubului feroviar,
fostul internațional de tineret ﬁind tot mai aproape de echipa națională

canul Dylan Flores, care l-a
prins pe picior greşit pe veteranul Vâtcă.
„Ştiam că va ﬁ greu după
meciul cu Celtic, dar, judecând după joc, am ﬁ meritat victoria, ei au înscris la
singura lor ocazie. Îmi pare
rău pentru băieţii mei, dar e
greu să câştigi la Sfântu Gheorghe. Oricum, sunt mândru
de ei, merită să poarte acest
tricou. Nu e uşor să stai să-i
urmăreşti pe cei care joacă
în Europa, iar apoi să intri
şi să joci în campionat. Am
primit un gol uşor, e o lege
în fotbal, nu ai voie să primeşti gol la colţul scurt!
M-am supărat foarte tare,
pentru că eu cred că puteam

să evităm acel gol. Orice gol
iau, mă deranjează, aşa mi
s-a dus vestea. Îmi pare rău
pentru Costache, a greşit, a
pierdut mingea, dar a avut
alte două ocazii în repriza
secundă”, a explicat tehnicianul campioanei.

„Nu putem juca
în Champions League fără
să luăm campionatul!”
Dezamăgit de rezultatul
de pe terenul lui Sepsi, veteranul Ovidiu Hoban (36 de
ani) a tras un semnal de alarmă colegilor săi din vestiar.
Fundaşul campioanei susţine că CFR merita victoria la
Sf. Gheorghe, declarând că
nu doar Cosmin Vâtcă (37

de ani), cel care a greşit la
golul gazdelor, ci întreaga
echipă este vinovată de remiza „cât o înfrângere” cu
formaţia covăsneană. De altfel, duelul de sâmbătă seară a fost prima confruntare
dintre cele două tabere din
totalul de 8 bifate până în
prezent care nu s-a terminat
cu victoria „feroviarilor”.
„Toţi suferim, nu contează cine greşeşte. Cred că meritam victoria, dar asta este,
Sepsi e o echipă foarte bună, incomodă, din păcate nu
am ştiut noi să gestionăm
momentul. Mergem înainte,
e o remiză, mai punem un
punct în clasament. Sunt neînvinşi, merită pentru că au

o echipă foarte organizată.
Le urez baftă şi noi să avem
baftă marţi! Deloc nu ne-am
gândit la meciul cu Slavia,
am avut alt meci, trebuie să
o luăm pas cu pas. Fără să
câştigăm campionatul, nu
putem juca în Champions
League, aşa că ne-am gândit
în primul rând la această partidă”, a precizat Hoban.
Nemulţumit că echipa sa
este nevoită să treacă de încă
o „dublă” de foc pentru a ajunge, în sfârşit, în grupele celei
mai tari competiţii intercluburi din lume, Dan Petrescu
a aﬁrmat că, în opinia sa, sistemul UEFA ar trebui schimbat. Nu i-a rămas dator nici
bunului său prieten Gică Hagi,
cel care s-a arătat deranjat de
faptul că CFR Cluj este interesată de împrumutul lui Andrei Ciobanu, mijlocaşul rivalilor de la Viitorul Constanţa.
„Dacă vreau jucători de la
Hagi, e supărat, dacă nu vreu
jucători de la el, tot e supărat. El e «Regele», are numărul meu, să mă sune să vorbim!”, a punctat „Bursucul”.
„Nu aş spune că aş da campionatul pentru o caliﬁcare în
grupele Champions League.
Îmi doresc şi campionatul, şi
grupele! Slavia e o echipă puternică, peste noi, dar noi
ne-am autodepăşit în trei duble, trebuie să mai facem încă o dată asta. Mi se pare exagerat să ai patru duble ca să
ajungi în grupele Ligii, e incredibil că trebuie să treci de
patru echipe ca să ajungi în
grupele Champions League.
Acest sistem ar trebui să ﬁe
revizuit!”, a tunat fostul internaţional român.

Răpus de marea iubire, alpinistul Török Zsolt se caţără spre cer
Török Zsolt, unul dintre
cei mai cunoscuţi alpinişti români, a trecut
la cele veşnice. Trupul
neînsuﬂeţit al alpinistului
în vârstă de 45 de ani,
a cărui dispariţie a fost
anunţată sâmbătă dimineaţă de soţia acestuia,
Laura, cu care se căsătorise în urmă cu doar câteva
săptămâni, a fost găsit
mai târziu printre stânci,
în preajma Vârfului
Negoiu, într-o zonă
fără semnal.
Potrivit reprezentanţilor
Salvamont Sibiu, căutările au
început imediat după anunţarea dispariţiei, în acţiune ﬁind implicaţi salvamontişti şi
jandarmi din judeţele Sibiu şi
Argeş, dar şi un elicopter al

MAI. Ulterior, salvamontiştii
sibieni au reuşit, în cursul
nopţii de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 01:00, să recupereze din zona Vârfului
Negoiu (Munţii Făgăraş) trupul lui Zsolt, acesta ﬁind transportat apoi la Serviciul de Medicină Legală de la Sibiu, a
mărturisit Adrian David, şeful Salvamont Sibiu.
În 2016, arădeanul Török
Zsolt (foto stânga) a urcat
cinci vârfuri în Himalaya, iar
în trei dintre ascensiuni i-a
fost alături şi bunul său camarad, clujeanul Vlad Căpuşan (foto dreapta). Cei doi au
realizat atunci două premiere naţionale şi o premieră mondială, în acest caz ﬁind primii
oameni care au ajuns pe Peak
5 din regiunea Makalu, un

munte înalt de 6.421 de metri, care nu a mai fost urcat
de nimeni până în acel moment, în condiţiile în care vârful a fost deschis ascensiunii
în 2003. Anterior, în 2013, Zsolt a condus expediţia românească ce a ajuns pe Nanga
Parbat, 8.126 de metri, considerată cea mai mare performanţă din istoria alpinismului românesc.
„Zsolt a fost de-a lungul
timpului mentorul meu în alpinism, partenerul meu de
coardă şi cel mai apropiat prieten. Am trăit pe munte cele
mai frumoase experienţe alături de el, şi am băut cele mai
bune cafele la plic, savurând
nenumărate răsărituri şi apusuri de pe crestele înalte. Povestea urma să continue în

mai puţin de două săptămâni
cu următoarea expediţie în
Caucaz... Chiar dacă timpul
va vindeca durerea acestei tragedii, lipsa lui nu va putea ﬁ
acoperită niciodată. Mi-e greu
să accept că nu ne vom mai
revedea, iar cea mai grea par-

te e că nu am avut şansa de
a-mi lua rămas bun. Ascensiune uşoară, prietene drag!”,
este o parte din mesajul tulburător de adio al lui Vlad,
care a sperat până în ultima
clipă că bunul său camarad
este încă în viaţă.

