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Limitatoare de viteză 
pe Dealul Feleacului
În Curba Morții au avut loc multe accidente 
grave, unele soldate cu morţi.  Pagina 4

POLITICĂ

Gheorghe Funar 
se visează preşedinte
Fostul primar al Clujului vrea să candideaze 
la alegerile prezidenţiale.  Pagina 8

POLITICĂ

Obscur politician clujean, 
lobby peste Ocean
Un politician din Câmpia Turzii, care în timpul li-
ber se ocupă de propovăduirea evangheliei, a 
ajuns în miezul conspiraţiilor mondiale.  Pagina 3

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

SOCIAL

Papa a permis unei fetiţe bolnave 
să alerge în voie la audienţa generală

ACTUALITATE

Papa Francisc a permis unei 
fetiţe suferind de o afecţiune ca-
re nu a fost dezvăluită să se miş-
te în voie, să aplaude şi să dan-
seze pe scenă, de-a lungul ce-
lei mai mari părţi a audienţei 
generale ţinute miercuri de su-
veranul pontif, spre încântarea 
publicului, informează Reuters.

Fata, care purta un tricou 
roz cu mesajul „Love”, s-a fu-
rişat de lângă mama sa afl ată 
în primele rânduri ale sălii de 
audienţe şi a ajuns pe scena 
masivă din marmură. A ţopă-
it înainte şi înapoi în faţa su-
veranului pontif, a făcut o să-
ritură, iar din când în când a 
bătut din palme cu un sunet 
puternic şi ascuţit.

Papa Francisc a făcut semn 
echipei care asigură securitatea 
evenimentului să o lase să se 
desfăşoare în voie. A revenit la 
mama sa, care a încercat să o 
facă să stea cuminte, însă feti-

ţa s-a strecurat din nou, reve-
nind pe scenă, în aplauzele pu-
blicului prezent în sala de au-
dienţă de la Vatican.

„Această biată fată suferă de 
o boală şi nu îşi dă seama ce fa-
ce”, a spus papa Francisc la fi -
nalul audienţei, care a durat mai 
mult de o oră.

„Vă întreb un singur lucru, 
la care toată lumea ar trebui să 
răspundă în sufl etul său. M-am 
rugat pentru ea atunci când am 
văzut-o? M-am rugat ca Dom-
nul să o vindece şi să o prote-
jeze? M-am rugat pentru părin-
ţii şi familia ei?”, a mai spus el.

„Atunci când vedem o per-
soană în suferinţă, trebuie să ne 
rugăm. Acest incident ar trebui 
să ne ajute să ne punem mereu 
această întrebare”, a afi rmat su-
veranul pontif.

Anul trecut, papa Francisc a 
permis unui băiat bolnav de au-
tism să zburde pe scenă în voie.

Lucrările de înfrumuseţare şi 
reamenajare a Parcului Central 
„Simion Bărnuţiu” din Cluj-Na-
poca sunt fi nalizate în propor-
ţie de peste 90%, anunţă orga-
nizatorii Untold.

Reprezentanţii celui mai ma-
re festival muzical din România 
şi-au respectat promisiunea fă-
cută comunităţii clujene şi, cu 
toate că lucrările urmau să fi e fi -
nalizate doar la fi nele lunii au-
gust, acestea au fost realizate 
într-un timp mai scurt. Parcul 
Central şi-a reluat deja activita-
tea cu un aspect nou.

„Reamintim că pe lângă lu-
crările de reamenajare a Parcu-
lui Central, pe o suprafaţă de 
10.000 mp, necesare în urma fo-
losirii parcului în cele patru zile 
de festival, organizatorii Untold 
au decis să facă şi o extra-inves-
tiţie în înfrumuseţarea a altor 
peste 50.000 mp din parc, supra-
faţă folosită, an de an, de întrea-
ga comunitate. Aceste lucrări au 
fost schimbarea unor porţiuni de 
gazon, supraînsămânţare, toale-
tare vegetaţie şi până la amena-
jări peisagistice”, transmit repre-
zentanţii festivalului.
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Parcul Central, din nou verde 
după festivalul Untold 2019

Un spital din Cluj ca un lagăr de concentrare!
22 de pacienți cu boli psihice înghesuiți într-un singur salon și băi care seamănă cu cele de la Auschwitz. 
Așa arată Spitalul din Borșa, administrat de Consiliul Județean Cluj. Pagina 5

Taxă pentru „vinituri”!
Vinieta pentru intrarea în oraș are adepți și la Cluj
Tot mai mulți clujeni le-au trimis primarului Emil Boc și conducerii Poliției Cluj cereri prin care susțin 
instituirea unei taxe pentru mașinile neînmatriculate în Cluj care circulă pe drumurile din oraș. Pagina 4

Monitorul a aflat poveștile oamenilor „cu jazzul” și ce reprezintă Smida pentru ei. Acei oameni care dau 
suflet festivalului. Unii dintre ei au vorbit despre vinilurile pe care le-au ascultat de mici sau cum „un joc 
pe calculator cu soundtrack-ul lui Django Reinhardt” a fost click-ul unei cariere de jazzman sau, chiar, 
întâlnirea cu Smida le-a trezit apetitul pentru muzica jazz. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Accident la Căşeiu, 
o gravidă şi o fetiţă rănite

O autospecială cu modul de descarcerare și 
un echipaj al SAJ au fost alertate ca urmare 
a unui accident rutier petrecut pe raza loca-
lităţii clujene Cășeiu, miercuri, în jurul orei 
12:10. Potrivit ISU Cluj, pompierii au acţio-
nat pentru a debloca portiera unui autotu-
rism și pentru a acorda primul ajutor unei 
femei de 32 de ani. Femeia este însărcina-
tă, era în stare de conștienţă în momentul 
sosirii pompierilor la locul evenimentului, 
dar acuza dureri la nivelul pieptului. 
Aceasta a primit asistenţă medicală de la 
echipajul SAJ și a fost transportată pentru 
investigaţii suplimentare la CPU Dej. La lo-
cul accidentului, o fetiţă de circa 10 ani a 
fost consultată de către echipajul SAJ, însă 

nu s-a impus transportul la spital, aceasta 
fi ind lăsată în grija aparţinătorilor sosiţi la 
faţa locului. Conform poliţiștilor clujeni, ac-
cidentul s-a produs după ce femeia nu ar fi  
acordat prioritate de trecere unui șofer de 
41 de ani din localitatea Câţcău.

Ambulanţă cu pacient, 
implicată într-un accident
O ambulanţă care transporta un pacient în 
stare gravă, preluat de la aeroport, unde a 
fost adus cu elicopterul SMURD, a fost im-
plicată, marţi, într-un accident rutier, în 
Cluj-Napoca. O ambulanţă SMURD care 
transporta un pacient în stare critică, sosit 
la aeroport cu elicopterul SMURD, a fost 
implicată într-un eveniment rutier pe Calea 
Moților din Cluj-Napoca. Potrivit IPJ Cluj, nu 
au fost persoane rănite ca urmare a acestui 
eveniment, iar echipajul SMURD și-a conti-
nuat traseul pentru a preda pacientul. 
Bolnavul era transferat din judeţul 
Hunedoara și a fost dus la Spitalul de 
Neurologie din Cluj-Napoca. Din primele in-
formaţii, se pare că „un tânăr care condu-
cea mașina pe strada Memorandumului, a 
efectuat virajul la stânga pe strada Micu 
Klein și a intrat în coliziune cu autospeciala 
SMURD condusă pe banda destinată mij-
loacelor de transport în comun, având în 
funcţiune semnale acustice și luminoase”, 
informează IPJ Cluj.

Un şofer a fost prins 
conducând mort de beat 
prin Căianu
Poliţiștii din Apahida au depistat un băr-
bat care conducea o mașină prin localita-
tea clujeană Căianu, deși băuse peste 
măsură. Marţi seara, poliţiștii din cadrul 
Secţiei 2 Poliţie Rurală Apahida au depis-
tat un bărbat de 47 de ani, din comuna 
Căianu, judeţul Cluj, în timp ce conducea 
un autoturism pe raza localităţii Căianu, 
deși se afla sub influenţa băuturilor alco-
olice. „Testarea cu aparatul etilotest a 
scos în evidenţă o concentraţie de 1,45 
mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv 
pentru care acesta a fost condus la o uni-
tate medicală unde i-au fost recoltate 
probe biologice în vederea stabilirii alco-
olemiei în sânge. În cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul comiterii infracţiu-
nii de conducerea unui vehicul sub influ-
enţa alcoolului sau a altor substanţe”, 
au transmis reprezentanţii IPJ Cluj. Faţă 
de bărbat, poliţiștii au dispus măsura re-
ţinerii pentru 24 de ore, urmând ca la 
expirarea acesteia cel în cauză să fie pre-
zentat în faţa magistraţilor în vederea 
dispunerii altei măsuri preventive.

Pe scurt

Dosarul în care Traian 

Onuc este judecat 

pentru înşelăciune, 

fi ind acuzat de zeci 

de persoane că le-a luat 

banii fără a le da 

apartamentele cumpărate, 

a fost trimis 

la Tribunalul Cluj.

Motivul: magistratul Ga-

briela Moţ căreia i-a fost re-

partizat dosarul în februarie 

2017 a decis la începutul lu-

nii august 2019 că, de fapt, 

dosarul este de competenţa 

Tribunalului Cluj. Traian Floa-

rea Ianson, care şi-a schim-

bat numele în Traian Onuc, 

este cunoscut pentru mai mul-

te ţepe imobiliare date în Cluj 

Napoca. Anul trecut, a fost 

arestat preventiv, iar, între 

timp, a fost eliberat.

În acest dosar sunt 130 de 

părţi vătămate care au recla-

mat faptul că Onuc i-a înşe-

lat, scrie gazetadecluj.ro.

„Admite excepţia necompe-

tenţei materiale invocată de 

procuror şi în consecinţă, de-

clină în favoarea Tribunalului 

Cluj competenţa de soluţiona-

re a cauzei privind pe inculpa-

tul Onuc Traian, (anterior Floa-

rea Ianson Traian), cercetat pen-

tru săvârşirea infracţiunilor con-

curente de înşelăciune cu con-

secinţe deosebit de grave, în 

formă continuată (…) Dosarul 

se va trimite de îndată instan-

ţei competente. Defi nitivă”, ara-

tă soluţia pe scurt a instanţei.

Şmecherii imobiliare

Traian Floarea Ianson, cu-

noscut acum sub numele de 

Traian Onuc, este un construc-

tor imobiliar clujean acuzat de 

mai multe persoane de înşelă-

ciune. El le-a promis oameni-

lor că le vinde apartamentele 

din trei blocuri de câte opt eta-

je (două pe strada Miko Imre 

nr. 14 şi un alt bloc pe strada 

Fabricii nr. 67), dar acest lucru 

nu s-a mai întâmplat. Iniţial, el 

a fost arestat, apoi a fost elibe-

rat sub control judiciar, stare 

în care este judecat şi cercetat 

în mai multe dosare.

Ianson este fi ul lui Floarea 

Ianson Mariana, medic expert 

al asigurărilor sociale, fost şef 

serviciu Expertiză medicală şi 

recuperarea capacităţii de mun-

că din cadrul Casei de Pensii a 

Judeţului Cluj, care a fost con-

damnată de magistraţii clujeni 

la doi ani de închisoare cu sus-

pendare sub supraveghere, pe 

un termen de încercare de 4 

ani, pentru săvârşirea infracţi-

unii de luare de mită.

Traian Onuc este acuzat 

de înşelăciune cu un preju-

diciu estimat la 680.300 eu-

ro. Proiectele imobiliare nu 

respectă autorizaţia de con-

struire iar oamenii au cum-

părat apartamente în clădiri 

autorizate ca birouri. Ba mai 

mult, Ianson a vândut de 

câteva ori apartamentele la 

clienţi diferiţi sau aparta-

mente la etajul 9 care în re-

alitate are 8 etaje sau situ-

ate la etajul 5, deşi imobi-

lul a fost avizat doar cu 3 

etaje şi etajul 4 retras. Din 

acest motiv, cumpărătorii 

nu au putut să-şi intabule-

ze locuinţele.

În acelaşi timp, Traian 

Onuc a făcut plângeri pena-

le împotriva clienţilor lui, a 

avocaţilor acestora, a pro-

curorilor, poliţiştilor şi ju-

decătorilor care au avut de-a 

face cu el.

Țepele imobiliare date de Onuc, 
„pasate” între judecători
După 2 ani, judecătorul lui Traian Onuc își declină competența

Traian Onuc, țepar imoboiliar trimis în judecată

În 14 februarie 2018, poli-

ţiștii locali din cadrul 

Direcţiei Inspecţie și 

Control – Serviciul Control 

Urbanism și Disciplina în 

Construcţii, Serviciul 

Control Protecţia Mediului, 

împreună cu poliţiști din 

cadrul Poliţiei municipiului 

Cluj – Napoca – Secţia 6, 

jandarmi din cadrul 

Grupării de Jandarmi 

Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” 

și inspectori din cadrul ITM 

Cluj au verificat șantierul 

de pe str. Miko Imre nr. 

14,  unde s-a constatat 

continuarea lucrărilor de 

construire fără autorizaţie 

a unui imobil de locuinţe.

Construia 
fără autorizație
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După pasarela pietonală 

peste Calea Turzii, deputa-

tul Adrian Dohotaru vine 

cu o altă propunere pentru 

mobilitatea clujenilor.

Deputatul clujean conside-

ră că zona Câmpului, „că nu 

i se poate spune cartier, e alt 

exemplu de urbanism haotic 

al administraţiei Boc”.

„Fără creşe, grădiniţe, şco-

li, fără spaţii publice verzi 

ori centre comunitare, fără 

trotuare ori piste de bicicle-

te. Putem remedia parţial 

răul facut printr-o mobilita-

te mai sănătoasă la traficul 

auto. Merg şi alerg prin ghe-

toul Câmpului şi mă întris-

tez de fiecare dată să observ 

cât de prost suntem admi-

nistraţi şi cum ne batem joc 

de spaţiul public, cât îl avem, 

că de regulă ne ferecăm în 

spaţiul nostru privat”, spu-

ne Dohotaru.

Deputatul spune că trebu-

ie înverzit şi accesibilizat ci-

mitirul Mănăştur pentru a se 

ajunge în centrul oraşului.

„Vacanţa (de studiu) de la 

Copenhaga m-a inspirat pe 

mai multe planuri: cum folo-

sim cimitirele, cum utilizăm 

parcurile, cum luăm din spa-

ţiul maşinilor prin transport 

eco. Sigur că miza principa-

lă este de a lua din carosa-

bil, de la trafi cul auto perso-

nal şi să îl facem public, dar 

uneori e bine să dezvoltăm 

alternative la carosabilul ocu-

pat de maşini, căci aşa ne de-

plasăm mult mai relaxaţi. Dar 

pentru asta trebuie să înver-

zim şi să accesibilizăm ci-

mitirul Mănăştur, dar şi să 

permitem accesul prin cam-

pusul USAMV, cu ieşire spre 

strada Haşdeu, cu o pistă de 

biciclete şi un coridor pie-

tonal, care ajunge până în 

centru, pe Clinicilor, via 

campus Hasdeu. Trebuie stu-

diat şi în ce măsură se poa-

te folosi ca spaţiu verde, cu-

loar pietonal şi ciclist Pârâ-

ul Popii care ajunge până la 

Platinia. Sunt idei simple, 

eventual necesită nişte ex-

proprieri cu despăgubire, 

desigur, în zona Câmpului, 

dar mii de oameni pot ajun-

ge la lucru şi acasă, la cum-

părături ori la socializare în 

oraş evitând stresul traficu-

lui auto. Dar asta nu înseam-

nă să uităm de sarcina prin-

cipală, de faptul că admi-

nistraţia are datoria de a re-

aliza linii dedicate transpor-

tului în comun, plus piste 

de biciclete, pe carosabil”, 

spune Dohotaru.

„Câmpului este exemplu de urbanism haotic”. 
Propuneri să ajungi în Centru prin cimitir.

Drumul judeţean DJ 161A 

este într-o stare execrabi-

lă, dezvăluie deputatul 

PSD Horia Nasra.

Drumul judeţean DJ 161A, 

care tranzitează localităţile 

clujene Apahida, Cojocna, 

Iuriu de Câmpie şi Ceanu 

Mare este într-o stare deplo-

rabilă, susţine liderul PSD 

Cluj, care aminteşte de fap-

tul că autorităţile judeţene, 

prin vocea preşedintelui Alin 

Tişe, au promis anual mo-

dernizarea acestui drum, în-

să în realitate, în multe zo-

ne, drumul este „ciuruit de 

gropi din metru în metru”.

„În iulie 2017, executi-

vul judeţului se lăuda cu 

modernizarea acestuia, 

într-un lot de alte 23 de dru-

muri judeţene, apoi în 2018, 

cei de la Consiliul Judeţean 

Cluj au anunţat, la capito-

lul lucrări de întreţinere, 

plombări, burduşiri pe DJ 

161A Apahida – Cojocna – 

Iuriu de Câmpie, dar şi lu-

crări de modernizare, rea-

bilitare pe DJ 161A Iuriu de 

Câmpie – Ceanu Mare – DJ 

150”, se arată într-un co-

municat remis de preşedin-

tele PSD Cluj.

Cu toate acestea, în 2019, 

DJ 161A a rămas la fel de 

„ciuruit” ca în anii trecuţi, 

iar clujenii care locuiesc în 

zonă s-au abonat la ser-

vice-urile auto pentru de-

fecţiunile provocate de sta-

rea carosabilului. „Cine răs-

punde pentru această băta-

ie de joc? Oare liderii PNL 

de la centru nu-l atenţionea-

ză pe Alin Tişe pentru sta-

rea deplorabilă a drumuri-

lor judeţene?” se întreabă 

Horia Nasra.

„Distrugătorul de maşini”, 
un coşmar pentru clujenii 
din Apahida şi Cojocna!

Un politician obscur 

din Câmpia Turzii, care 

în timpul liber se ocupă 

de „păstorit” evanghelişti, 

Avram Gal (ALDE), 

a ajuns în miezul conspi-

raţiilor mondiale. Dar 

să începem cu începutul.

Deputatul Ben-Oni Arde-

lean (PNL) a devenit, fără să 

vrea, noua stea a politicii ro-

mâneşti, după difuzarea ce-

lui mai recent documentar 

Netfl ix – „Familia” („The 

Fellowship”), o presupus-te-

ribilă organizaţie pe cât de 

invizibilă, pe atât de infl uen-

tă şi care, în numele lui Isus, 

conduce lumea: toţi preşe-

dinţii Statelor Unite din ulti-

mii 70 de ani sunt la degetul 

mic al acestei „Familii”.

Documentarul oferă spa-

ţii ample României şi îl pre-

zintă pe Ben-Oni Ardelean, 

pastor baptist la bază, ca pe 

un pion înaintat al acestei 

organizaţii care şi-a întins 

tentaculele şi infl uenţa asu-

pra ţărilor din Europa de Est. 

Sunt prezentate întâlniri avu-

te între Ardelean şi senato-

rul american Robert Adelhort 

– fi nanţator şi om de bază 

al presupusei „Familii”.

„Este o prostie”, e singu-

rul lucru pe care deputatul 

Ardelean îl spune când e în-

trebat despre acest docu-

mentar şi presupusele sale 

legături cu respectiva orga-

nizaţie creştină neconfesio-

nală, scrie digi24.ro.

Dragnea şi Tăriceanu 
au profi tat de „Frăţie”

Deputatul PNL nu a do-

rit să precizeze nimic în plus 

despre legăturile sale cu alţi 

congresmeni americani, fraţi 

întru credinţa baptistă, sau 

cum anume a ajuns pe lis-

ta scurtă a politicienilor ro-

mâni care participă la Mi-

cul Dejun Naţional cu Ru-

găciune din Statele Unite – 

un important eveniment anu-

al la care au participat toţi 

preşedinţii americani din ul-

timii 50 de ani.

Ideea, prezentată în docu-

mentar, este că acest „mic de-

jun”, dincolo de aspectele la 

vedere, legate de lobby poli-

tic sau dezvoltare de relaţii 

(networking), reprezintă punc-

tul culminant prin care pre-

supusa organizaţie îşi exerci-

tă infl uenţa discretă asupra li-

derilor americani.

Fostul lider PSD, Liviu Drag-

nea, s-a afl at şi el pe lista scur-

tă a acestui eveniment, unde 

trebuia să fi e prezent în luna 

februarie a acestui an, dar aces-

ta nu a mai plecat în SUA.

Conform declaraţiilor mem-

brilor săi, grupul se reuneşte 

o dată pe săptămână, depar-

te de ochii presei.

„Sunt în concediu la Cluj”

„Sunt în concediu şi chiar 

sunt la rude acuma, la Cluj. 

Sunaţi-l pe Ben Oni Arde-

lean”, declară senatorul 

PSD, Titus Corlăţean, fost 

ministru al Justiţiei (2012) 

şi de Externe (2012-2014). 

Şi membru actual al grupu-

lui de rugăciune.

„Amestecul ăsta, de politi-

că cu chestiuni de nu ştiu de 

care, n-are nimic de-a face 

grupul de rugăciune cu poli-

tica şi cu infl uenţe de nu ştiu 

ce fel”, spune Corlăţean îna-

inte de a închide telefonul.

Ideea centrală a documen-

tarului Netfl ix este că respecti-

va Frăţie/Familie se bazează pe 

următoarea axiomă: „Cu cât re-

uşeşti să faci o organizaţie mai 

invizibilă, cu atât ea va fi  mai 

infl uentă”. Sub imaginea „dis-

creţiei” şi a „invizibilităţii” se 

poate ascunde, însă, la fel de 

lesne, şi foarte mult fum.

Un politician obscur din Câmpia Turzii, 
în centrul unei poveşti despre 
lobby şi influenţă politică peste Ocean
Avram Gal este preşedintele New Life International Evangelical Association, o organizaţie invizibilă, 
dar aparent influentă, şi a fost numit, recent, consilier al ministrului Apărării

Avram Gal s-a pozat în fața Capitoliului - cel mai de seamă al imobil democrației americane

Și Călin Popescu Tăriceanu a profi tat de relaţiile cu evanghe-
liștii pentru a ajunge în SUA, în luna aprilie a acestui an, în 
scopul de a obţine o fotografi e cu Mike Pence, vicepreședin-
tele ultra-conservator al americanilor.

Tăriceanu a fost însoţit în SUA de Avram Gal, membru 
ALDE, președinte al New Life International Evangelical 
Association.

„Acum, pe drumul de întoarcere din SUA, pot afi rma că în-
tâlnirile avute aici au fost reușite și am primit doar feedback 
pozitiv. Menţionez că în 2020 Summitul Valorilor Creștine 
va avea loc la București, în luna septembrie (25-27). Vreau 
să mulţumesc pe această cale tuturor partenerilor și colabo-
ratorilor. God bless România!”, a scris Gal pe Facebook.

De menţionat faptul că exact înainte de plecarea în SUA 
alături de Călin Popescu Tăriceanu, Avram Gal a fost nu-
mit consilier al ministrului Apărării.

Încă din anii ’90 funcţionează și în Parlamentul României un 
foarte discret grup transpartinic reunit sub o denumire simi-
lară: „Grupul parlamentar de rugăciune”.

Conform declaraţiilor membrilor săi, grupul se reunește o da-
tă pe săptămână, departe de ochii presei.

Tăriceanu şi Gal, plimbare în SUA
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ÎNSCRIE-TE DIN 11 SEPTEMBRIE!
HAI la UBB!

Fondul Suveran al 

Norvegiei ia în calcul achi-

ziţia unei platforme indus-

triale în Cluj-Napoca.

Potrivit datelor din piaţa 

imobiliară, un lot din platfor-

ma industrială unde se afl ă U-

nirea SA din Cluj-Napoca a fost 

deja achiziţionat de Fondul Su-

veran al Norvegiei, norvegienii 

fi ind chiar interesaţi de achizi-

ţia întregii platforme sau de o 

suprafaţă din aceasta.

„Nu putem comenta ni-

cio informaţie cu privire la 

tranzacţii. Toate tranzacţiile 

realizate sunt anunţate pe o 

pagină specială”, au preci-

zat reprezentanţii Fondului 

Suveran al Norvegiei, potri-

vit Ziarul Financiar. De pre-

cizat faptul că Fondul Suve-

ran al Norvegiei gestionea-

ză active de circa 1.000 mi-

liarde de dolari, investind 

banii din petrol şi gaze în 

acţiuni şi proprietăţi la nivel 

internaţional.

Conform unui raport de 

pe Bursa de Valori Bucureşti 

(BVB), Adunarea Extraordi-

nară a Acţionarilor compa-

niei Unirea SA din data de 

23 iulie 2019 a aprobat vân-

zarea imobilelor constând în 

construcţii şi terenuri din 

Cluj-Napoca, din Piaţa 1 Mai 

nr. 1-2. Terenul este format 

din nouă loturi cu o supra-

faţă totală de circa 41.500 

mp, iar preţul de vânzare 

aprobat este de cel puţin 18 

milioane de euro, plătibil în 

două tranşe până la fi nalul 

anului curent, arată zf.ro.

Norvegienii cumpără terenuri în Cluj

Deşi Clujul a vândut peste 

3.000 de imobile nu se afl ă 

în fruntea clasamentului 

judeţelor cu cele mai multe 

tranzacţii înregistrate în 

iulie 2019 la nivel national, 

însă vânzările sunt aproa-

pe duble faţă de aceeaşi 

perioadă a anului trecut.

Conform statisticilor Com-

pariimobiliare.ro, se caută în 

continuare apartamente cu 2 

şi 3 camere, în cartiere calsice 

din oraş – Gheorgheni, Mărăşti 

sau Mănăştur. 

În iulie 2019, preţul me-

diu pe metru pătrat util a 

ajuns la 1.598 €/mp, cu pes-

te 33 de euro mai mult decât 

în luna precendă, şi cu pes-

te 100 de euro peste cea de 

anul trecut.

Conform Agenţiei Naţio-

nale de Cadastru şi Publici-

tate Imobiliară (ANCPI), în 

luna iulie 2019, au fost vân-

dute, la nivelul întregii ţă-

ri, 50.890 imobile, cu 10.683 

mai multe faţă de luna iu-

nie 2019. 

Cele mai multe vânzări 

de imobile au fost înregis-

trate în Bucureşti – 8.871, 

Timiş – 4.974, Ilfov – 3.822 

şi Cluj – 3.224. Judeţele cu 

cele mai puţine imobile vân-

dute în aceeaşi perioadă 

sunt Tulcea – 298, Gorj – 

297 şi Olt – 167.

În plină vară, Clujul vinde la foc automat

Devenit cunoscut din pricina 

multiplelor accidente grave, 

multe dintre ele soldate 

cu morţi, Dealul Feleacului 

se „mândreşte” de acum 

cu limitatoare de viteză.

Drumarii clujeni au fost 

surprinşi, miercuri, montând 

limitatoarele chiar înainte de 

curba cunoscută drept „cur-

ba morţii”. Părerile şoferilor 

n-au întârziat să apară, unii 

consideră iniţiativa o idee bu-

nă, alţii se întreabă de ce au 

fost amplasate pragurile de 

sol pe partea de urcare: „100% 

trebuia să le pună la coborâ-

re, dar au greşit!”.

„Adio raliuri pe Feleac!”, 

se bucură o parte dintre clu-

jeni, cealaltă tabără plângân-

du-se de faptul că „speed 

bumper”-ele montate în afa-

ra localităţii vor îngreuna şi 

mai mult trafi cul: „ce fain o 

să fi e când merg camioanele 

încărcate cu peste 15 tone, să 

încetinească acolo... super 

gândit, n-am ce zice!”.

„Să le pui pe sens invers 

după curbă mi se pare pros-

tie, şoferul încetineşte în ulti-

ma clipă, deoarece nu sunt 

vizibile!”, „Ce nebuni! O să 

fi e la accidente acolo şi se va 

face şi aglomeraţie”, „Felici-

tări, camioanele şi maşinile 

încărcate cum vor urca aco-

lo?”, se întreabă şoferii. Unul 

dintre ei susţine că este una 

dintre „cele mai imbecile îm-

bunătăţiri” rutiere, aşteptând 

„cu drag” prima după-masă 

de vineri: „va fi  un loc de î-

naltă pomenire a sfi nţilor, Gu-

vernului şi Primăriei”.

„Mai jos cu 200 m, este o 

fâşie de asfalt ruptă, care-ţi ru-

pe telescoapele de vreo doi 

ani. Nimeni nu s-a gândit să 

repare chestia aia, dar avem 

praguri! Caracal de Cluj...” sau 

„Numai pe Oaşului nu se mon-

tează nimic, unde se circulă 

ca la raliu, unde la trecerea de 

pietoni nici măcar nu se frâ-

nează. Vrem bumpere pe str. 

Oaşului, de la Auchan în sus!”, 

sunt alte nemulţumiri ale şo-

ferilor clujeni.

Gata cu viteza pe Dealul Feleacului?

Organizaţia Judeţeană 

Cluj a Partidului Ecologist 

Român a trimis mai multe 

cereri primarului Emil 

Boc şi conducerii 

Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean prin care a cerut 

instituirea unei taxe pen-

tru maşinile neînmatricu-

late în Cluj şi care circulă 

pe drumurile din oraş.

În cerere, ecologiştii clu-

jeni cer autorităţilor, printre 

altele, să demareze execuţia 

variantelor de ocolire a mu-

nicipiului Cluj-Napoca, să de-

mareze execuţia mai multor 

piste speciale destinate cir-

culaţiei bicicletelor, „cores-

punzătoare din punct de ve-

dere calitativ, nu improviza-

te” şi aplicarea de avertis-

mente, apoi sancţiuni contra-

venţionale mai severe “tutu-

ror şoferilor autovehiculelor 

staţionate neregulamentar şi 

ridicarea vehiculelor staţio-

nate, în special, pe trotuar”.

„Primăria şi Inspectora-

tul Judeţean de Poliţie să 

procedeze la instituirea u-

nei taxe pentru utilizarea 

autovehiculelor înmatricu-

late în alte judeţe decât ju-

deţul Cluj, care folosesc in-

frastructura publică locală 

(circulă pe străzi), pe raza 

municipiului Cluj-Napoca. 

Poliţiştii să fie prezenţi în 

trafic şi să aplice măsuri 

efective pentru soluţionarea 

problemelor din trafic, atât 

din centrul municipiului 

Cluj-Napoca, cât şi din car-

tierele sale. Vream ca în fi-

nal calitatea vieţii în muni-

cipiul Cluj-Napoca să spo-

rească”, spun ecologiştii.

Ce vrea Gabriela Firea…

Primarul Capitalei, Ga-

briela Firea, vrea să intro-

ducă o vinietă electronică 

de 10 lei/zi sau 1.900 lei pe 

an pentru maşinile care nu 

sunt înmatriculate în Bucu-

reşti şi Ilfov şi care doresc 

să circule în oraş.

Firea spune că Bucureştiul 

se afl ă abia pe locul 4 în to-

pul celor mai poluate oraşe, 

după Cluj-Napoca, şi pe locul 

şase în topul celor mai polu-

ate oraşe din Europa, de ace-

ea sunt necesare măsuri con-

crete de îmbunătăţire a cali-

tăţii aerului.

…ce spune Emil Boc
“Ce se propune la Bucu-

reşti e corect ca diagnostic. 

Poluarea este o problemă. Da, 

avem o problemă majoră în 

România cu maşini rable ca-

re ne-au împânzit oraşele. Di-

agnosticul este corect, trata-

mentul nu ştiu dacă e întot-

deauna cel mai potrivit. Să 

vedem dacă va rezista contro-

lului de legalitate şi eventual 

de constituţionalitate. Adică, 

să impui anumitor maşini ca-

re nu au număr de anumită 

localitate posibilitatea de a in-

tra într-un oraş sau altul (…) 

Problema este corectă, trebu-

ie aceste decizii luate, asuma-

te, dar gândiţi-vă că Guvernul 

a fost acela care a dat drumul 

la probleme. În momentul 

când a liberalizat fără taxa de 

primă înmatriculare, acolo se 

afl ă răul primordial care a de-

clanşat această ofensivă a ra-

blelor în oraşele din România. 

Studiem cu atenţie, nu negli-

jăm ce se întâmplă la Bucu-

reşti”, a comentat Emil Boc.

Edilul Clujului îi sugerează 

Gabrielei Firea să dea dovadă 

de o „atitudine pro activă” a ad-

ministraţiei şi să creeze alterna-

tive prin transportul public.

Alternative nepoluante

„Noi avem în studiu la Cluj 

această problemă de poluare a 

maşinilor, şi noi am analizat şi 

suntem în fază de evaluare a 

proiectului cu privire la numă-

rul de maşini, la starea tehnică 

şi a gradului de poluare pe ca-

re îl produc aceste maşini în 

oraş. Soluţia trebuie văzută la 

mijloc. Ce putem aplica este ca 

alternativa să fi e transportul pu-

blic. Atunci când ai creat linii 

dedicate rapide, efi ciente şi cre-

dibile din start pui cetăţeanul 

să aibă opţiunea dacă utilizea-

ză maşina sau ia transportul 

public. Aceste lucruri trebuie să 

fi e complementare, pe de-o par-

te, măsuri care să limiteze po-

luarea, dar pe de altă parte, o 

atitudine pro activă a adminis-

traţiei locale de a crea alterna-

tive viabile pentru transportul 

public. Trebuie să îi pui la ce-

tăţean o alternativă la dispozi-

ţie. Cea mai bună alternativă 

nepoluantă este transportul pu-

blic nepoluant. Atunci când ai 

autobuze, ai mai puţine maşini 

în trafi c”, a conchis Boc.

Mesaj pentru Boc: „Viniturile” să plătească 
taxe pentru a circula pe străzile din Cluj
Au apărut voci care susțin introducerea vinietei pentru maşinile neînmatriculate în judeţul Cluj

Ecologiștii clujeni cer instituirea unei taxe pentru maşinile neînmatriculate în Cluj şi care circulă pe drumurile din oraş
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Deputatul clujean Emanuel 

Ungureanu a fost în vizită la 

spitalul din Borşa, unde a 

surprins condiţiile în care 

sunt nevoiţi să stea pacienţii.

Spitalul de Boli Psihice Cro-

nice Borşa a fost înfi inţat în 

anul 1957 are un număr de 

195 paturi şi este situat la 38 

km de Cluj Napoca, în loca-

litatea Borşa.

„Spitalul este amplasat 

într-un parc natural de 2300 ha 

care oferă un cadru adecvat tra-

tării şi asigurării unor condiţii 

bune de spitalizare pentru pa-

cienţii care suferă de boli psi-

hice”, este descrierea care se 

găseşte pe site-ul spitalului.

22 de bolnavi 
într-un salon

Deputatul Emanuel Ungu-

reanu, care a fost recent în vi-

zită acolo, a arătat prin câteva 

imagini, cum arată acest spital 

care oferă „condiţii bune de 

spitalizare pentru pacienţii ca-

re suferă de boli psihice.

„Am vizitat astăzi Spitalul 

de Boli Psihice Borşa din jude-

ţul Cluj, administrat de Consi-

liul Judeţean Cluj, condus de 

Alin Tişe! Nu am văzut aşa ce-

va niciodată, nicăieri, în niciun 

fi lm horror! 179 de bolnavi cu 

probleme psihice înghesuiţi în 

camere insalubre, într-o clădi-

re veche de 200 de ani, retro-

cedată Bisericii Reformate de 

către moştenitorii familiei Ban-

ffy. 22 de bolnavi într-o came-

ră. Un infern al mizeriei cu ne-

putinţă de descris în cuvinte. 

Voi reveni cu imagini video 

din această Casă a Ororilor un-

de, statul român, îşi bate joc 

de bolnavi de peste 60 de ani! 

Nu vă puteţi imagina ce infern 

am găsit! Nu aveţi cum... Per-

sonalul medical mi-a mărturi-

sit că în acest univers al GROA-

ZEI nu a intrat până astăzi ni-

ciun deputat, niciodată! Ade-

vărul descoperit este unul 

crunt, dureros, năucitor, bolna-

vii psihici din România sunt 

trataţi mai rău ca animalele. Nu 

am văzut în viaţa mea atâta 

mizerie şi dezumanizare. Per-

sonalul acestui infern al groa-

zei lucrează în condiţii extre-

me, sunt adevăraţi eroi”, a măr-

turisit deputatul.

Baie în curte

Ungureanu a adus la cunoş-

tinţa publicului că unii paci-

enţi sunt nevoiţi să se spele în 

curtea instituţiei, iar iarna se 

încălzesc la sobe de teracotă.

„Pacienţii din acest lagăr, fac 

baie în curte sau în nişte băi 

care seamănă cu cele de la Aus-

chwitz! Iarna, încăperile cu ta-

van ciuruit, care s-a prăbuşit 

în capul bolnavilor de mai mul-

te ori, sunt încălzite la sobele 

de teracotă, vechi. Geamurile 

sunt praf şi pulbere. Vă imagi-

naţi cum trece iarna pentru 

aceşti bolnavi? Satul în care se 

afl ă Spitalul Groazei se afl ă la 

36 de kilometri de Cluj, în lo-

calitatea Borşa, un sat uitat de 

lume care nu are sistem de ca-

nalizare”, a explicat deputatul.

Emanuel Ungureanu a anun-

ţat public că va solicita Con-

siliului Judeţean Cluj şi Minis-

terului Sănătăţii, să-i mute pe 

cei 129 de bolnavi.

„Nimeni din cei responsa-

bili nu trebuie să închidă un 

ochi, până situaţia acestor bol-

navi nu este ameliorată sem-

nifi cativ. Ce se întâmplă la 

Borşa, este o ruşine naţiona-

lă!”, a concluzionat Vicepre-

şedintele Comisiei pentru să-

nătate şi familie.

Un spital ca un lagăr de concentrare!
Deputatul clujean Emanuel Ungureanu (USR): „Spitalul groazei, aflat la doar 35 de kilometri de Cluj” 

Deputatul Emanuel Ungureanu despre Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa: „Un infern al mizeriei cu neputinţă de descris în cuvinte”

În timp ce deputatul Emanuel Ungureanu se afl a la spitalul 
din Borșa, unde arăta o realitate cruntă, ce pare a fi  desprin-
să, de fapt, din fi lmele de groază, Consiliul Judeţean Cluj și-a 
pregătit strategia de PR, publicând în presa locală clujeană 
informaţii despre câţi bani s-au investit în instituţie.

„Pentru a rezolva problema spaţiilor, Consiliul Judeţean Cluj a 
demarat lucrările de construire a unei noi clădiri. 
Reprezentanţii forului judeţean susţin că prin realizarea acestui 
obiectiv vor fi  aduse la standarde moderne secţiile spitalului. 
Clădirea Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa va avea un re-
gim de înălţime P+2E, cu o suprafaţă construită de 1.102,15 
mp. Suprafaţa desfășurată va fi  de 2.881,75 mp, iar cea utilă 
de 2.355 mp și va dispune de 120 de paturi pentru spitaliza-
rea de lungă durată a pacienţilor cu afecţiuni psihice cronice. 
Având o valoare de 20.866.092,43 lei, T.V.A. inclus, investiţia 
va fi  fi nanţată atât din fonduri provenite de la bugetul 
Consiliului Judeţean Cluj, cât și din veniturile proprii ale spita-
lului”, se arată în articolul publicat.

Ungureanu arată realitățile dure, CJ se 
laudă cu realizările de la spitalul Borşa

Sorina Pintea a spus, după 

ce Emanuel Ungureanu 

a publicat imagini care 

arată condiţiile din spita-

lul de Boli Psihice Borşa 

din Cluj, că are dreptate 

şi că în solicitările de 

investiţii nu apare Borşa, 

însă vor fi  discutate toate 

aspectele. Spitalul spune 

că imaginile au fost reali-

zate „tendenţios”.

Deputatul USR Emanuel 

Ungureanu a postat imagini 

din incinta spitalului de Boli 

Psihice Borşa din judeţul Cluj, 

care indică situaţia unităţii 

medicale, precum şi condiţii-

le improprii în care stau in-

ternaţi pacienţii.

Ulterior, ministrul Sorina 

Pintea a declarat că „din pă-

cate, acesta are dreptate”. 

„Domnul deputat Ungurea-

nu care a postat aceste ima-

gini, a mai prezentat imagini 

de la diverse spitale. Din pă-

cate, are dreptate. Ştiam că 

spitalul este în subordinea 

Consiliului Judeţean ce ţine 

pe partea de infrastructură 

de Consiliul Judeţean”, a 

spus ministrul. Sorina Pin-

tea a spus că a verificat so-

licitările de investiţii, repa-

raţii capitale şi aparatură, 

însă nu apare nimic de la 

Borşa, judeţul Cluj. „Sunt 

nişte aspecte pe care cu to-

ţii trebuie să le discutăm”, 

a spus ministrul.

Ulterior, conducerea Spi-

talului de Boli Psihice Croni-

ce Borşa a reacţionat şi a pre-

cizat că fotografi ile prezen-

tate de Emanuel Ungureanu 

au fost realizate „tendenţi-

os”. „Domnul Ungureanu 

omite în mod voit să arate 

întreaga realitate, respectiv 

faptul că noua clădire a spi-

talului este construită deja 

şi utilată de către Consiliul 

Judeţean Cluj. Aceasta va fi  

recepţionată şi dată în folo-

sinţă în 2 luni. Acelaşi domn 

uită să ceară şi să facă pu-

blic punctul de vedere ofi ci-

al al instituţiilor vizate, re-

spectiv faptul că actualul spa-

ţiu este clădire monument is-

toric retrocedat, în care, din 

cauza proceselor de retroce-

dare, nu s-a putut investi”, 

arată mesajul transmis de 

conducerea spitalului.

Sursa citată a mai precizat 

că Consiliul Judeţean Cluj, dă 

în folosinţă o nouă clădire şi 

are în lucru diverse stadii de 

proiectare, încă 3 noi pavili-

oane la acel spital.

Emanuel Ungureanu spu-

ne că mesajul transmis de ma-

nagerul spitalului din Borşa 

este identic cu cel transmis 

de spitalul din Sibiu, după ce 

a făcut dezvăluiri şi acolo.

„Exact cum am anticipat, 

managerul Spitalului din Bor-

şa a ieşit la atac împotriva 

mea spunând că imaginile fi l-

mate de mine sunt tendenţi-

oase şi că nu refl ectă realita-

tea în mod obiectiv şi com-

plet. Doamna manager pă-

rea empatică ieri la telefon, 

astăzi, a demonstrat că este 

doar o umilă unealtă politi-

că în mâna lui Alin Tişe, in-

competentul preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj, 

care nu a reuşit în 2 manda-

te de preşedinte de CJ şi unul 

de senator, să asigure con-

diţii decente pentru bolnavii 

cu boli psihice din judeţul 

Cluj. Pe aceeaşi reţetă paten-

tată de Consiliul Judeţean Si-

biu, omologii liberali de la 

Cluj, se ceartă cu adevărul”, 

a răspuns Ungureanu.

Ministrul Sănătăţii îi dă dreptate 
deputatului Emanuel Ungureanu. 
Există probleme la spitalul din Borşa.

Emanuel Ungureanu a 

declarat că într-adevăr 

există un corp nou de clă-

dire, dar care nu poate să 

fi e dat în folosinţă din 

cauza unor neajunsuri.

„Consiliul Judeţean Cluj 

nu este în stare să fi nalizeze 

de 5 ani un corp nou de clă-

dire, prost proiectat oricum, 

care nu rezolvă decât maxim 

78 de locuri de cazare. Nu es-

te construită încă staţia de 

epurare şi pentru alt corp de 

clădire se face abia studiul de 

fezabilitate. Nu au reuşit de-

cât să ridice o clădire care nu 

este conectată la nicio staţie 

de epurare, satul Borşa, nu a-

re canalizare... Adică au pus 

boii inaintea carului, incom-

petenţii lui Tişe. Această doam-

nă manager care se compla-

ce în acest jeg de 12 ani, tre-

buie demisă urgent. Se dove-

deşte un simplu executant al 

ordinelor de la partid”, a de-

clarat Ungureanu.

Despre acel corp de clă-

dire, reprezentanţii spitalu-

lui din Borşa, spun că va pu-

tea fi  dat în folosinţă peste 

două luni.

CJ se laudă cu o nouă clădire la spitalul 
de Boli Psihice Cronice din Borşa. 
Ungureanu spune că nu poate fi folosită
Cui folosesc paturile din clădirea nouă nefolosită? Pacienților sigur nu!
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În perioada 19-25 august 

2019, studenţii UBB orga-

nizează tabăra studen-

ţească MINDSPARK.

Afl ată la prima ediţie, 

această tabără de vară, 

organizată de Asociaţia 

StudPAC, din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi 

ale Comunicării, aduce împre-

ună 30 de studenţi de la zece 

universităţi din România, 

într-un proiect de dezvoltare 

a unor modele de bune prac-

tici în mediul universitar.

Studenţii participanţi sunt 

cazaţi în Campus Haşdeu şi 

timp de o săptămână, ală-

turi de studenţii organiza-

tori, participă la worksho-

puri creative şi cursuri 

non-formale care au meni-

rea de a crea o comunitate 

studenţească activă şi unită.

Cu specializări diverse, de 

la energetică şi ştiinţe agri-

cole, la drept şi sociologie, 

tinerii prezenţi la Cluj-Napo-

ca au un numitor comun, 

dorinţa de implicare în soci-

etate şi învăţarea continuă.

„A fost o idee îndrăznea-

ţă să organizăm această ta-

bără, este primul proiect 

mare pe care asociaţia noas-

tră studenţească îl gestio-

nează şi ne bucurăm că U-

niversitatea Babeş-Bolyai 

ne-a ajutat să punem în a-

plicare această idee.”- de-

clară organizatorii.

Studenţi de la zece universităţi din 
România în schimb de experienţă la UBB

Asociaţia Daisler, 

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca şi Daisler 

Print House anunţă lansa-

rea celei de-a cincea ediţii 

a concursului de iluminat 

festiv Lights On, singura 

iniţiativă de acest fel 

din România.

Este pentru prima oară 

când concursul iese din zo-

na centrală a oraşului şi se 

concentrează pe cartiere. De 

azi şi până pe 15 septembrie 

sunt aşteptate toate propu-

nerile de amenajare pentru 

Parcul Primăverii din cartie-

rul clujean Mănăştur. Tema 

din acest an este Conştien-

tizarea, iar concursul este 

deschis tuturor celor care pot 

contribui la modul în care 

oraşul se împodobeşte.

„Încă de la prima ediţie, 

iniţiativa noastră şi-a de-

monstrat importanţa, mai 

ales că astăzi Cluj-Napoca 

are unele dintre cele mai 

creative instalaţii de ilumi-

nat din ţară, graţie şi efor-

turilor noastre susţinute în 

această direcţie. Ne bucu-

răm să fim parte din aceas-

tă schimbare în bine", a 

transmis Andi Daiszler, pre-

şedintele Asociaţiei Daisler 

şi iniţiatorul proiectului.

De menţionat sunt insta-

laţiile Forest Spirits (Szoke 

Eszter şi Tanczos Katalin) 

care au fost montate în zo-

na Casei Memoriale Matei 

Corvin şi în zona Pieţei Mu-

zeului şi Parcul Central anul 

trecut sau Snow Balls (Dia-

na Siminic şi Barbu Precup) 

în Piaţa Mihai Viteazul.

Ca de obicei, concursul 

este deschis tuturor celor 

care posedă cunoştinţe din 

domeniul design, arhitectu-

ră şi inginerie, necesare pen-

tru a realiza machetele pen-

tru înscriere. Regulamentul 

concursului poate fi consul-

tat pe concurs.lightsonro-

mania.com. Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca va ges-

tiona şi în acest an imple-

mentarea proiectului câşti-

gător în cuantum total de 

71.000 de lei + TVA. Tot 

acolo se fac şi înscrierile.

Premiul de 1.000 de euro 

este oferit şi în acest an de 

Daisler Print House, compa-

nie din domeniul tipăriturilor 

publicitare care susţine con-

cursul de la prima ediţie. Un 

juriu mixt care va juriza toa-

te propunerile va fi  anunţat 

la începutul lunii septembrie.

Lights On a fost lansat la 

Cluj-Napoca în 2015 şi ajutat 

până în prezent la decorarea 

următoarele spaţii: piaţa Mi-

hai Viteazu (2015), strada Mi-

hail Kogălniceanu (2016), bu-

levardul Eroilor (2017), zona 

pieţei Muzeului (2018). In-

stalaţia câştigătoare a con-

cursului de anul trecut (Swing 

with light) va fi  implementa-

tă de Primăria Cluj-Napoca 

în această iarnă, adăugând 

un leagăn mare de lumină 

iluminatului festiv.

Din 2018, iniţiativa Lights 

On are şi o componentă de 

Light Art, menită să arate 

modul creativ şi artistic în 

care lumina ne poate schim-

ba percepţiile. La prima edi-

ţie a festivalului de Light Art 

(2018), peste 100.000 de per-

soane s-au bucurat la Cluj-Na-

poca de prezenţa a 14 insta-

laţii artistice de lumină cre-

ate de autori din Marea Bri-

tanie, Rusia, Olanda şi Ro-

mânia. Cea mai impresio-

nantă instalaţie a fost Muse-

um of the Moon a britanicu-

lui Luke Jerram care a atras 

peste 70.000 de persoane în 

cele aproape trei săptămâni 

în care a fost expusă la Bi-

serica Piaristă Sfânta Treime 

din Cluj-Napoca.

În acest an festivalul de 

Light Art revine în luna no-

iembrie cu surprize în pre-

mieră naţională. 

Clujul, va fi luminat inedit
Lights ON – ediţia a cincea a concursului de iluminat festiv

Asociaţia CERT-Transilvania 

continuă seria acţiunilor 

din cadrul programului 

„CERT sprijină mediul 

înconjurător” şi demarează 

Campania de ecologizare 

„CERT vrea un viitor curat”.

Cea de a II-a ediţie a acţi-

unii de ecologizare organiza-

tă de Asociaţia CERT-Transil-

vania va avea loc în dată de 

14 septembrie în Pădurea Fă-

get de lângă Cluj-Napoca, cu 

sprijinul Salvamont Cluj.

„Unul dintre locurile pre-

ferate de relaxare ale cluje-

nilor, Pădurea Făget conser-

vă specii naturale şi habita-

te importante, oferă posibi-

lităţi de turism şi agrement 

şi multe… GUNOAIE. În 14 

septembrie echipa CERT-Tran-

silvania va schimbă acest 

veşmânt degradant şi neme-

ritat al pădurii noastre dragi 

cu o înfăţişare nouă, plină 

de prospeţime. O singură zi, 

cinci arii de acţiune, zeci de 

puncte de colectare, sute de 

voluntari înarmaţi cu saci, 

mănuşi şi multă responsa-

bilitate : acestea sunt ingre-

dientele acţiunii menite să 

readucă vitalitatea şi strălu-

cirea Pădurii Făget. Cu a-

ceastă ocazie invităm cluje-

nii de toate vârstele să ni se 

alăture, pe 14 septembrie, 

într-o nouă lupta pentru un 

mediu curat, primitor şi si-

gur. Vă aşteptăm şi pe dum-

neavoastră să ne fiţi alături 

în dată de 14 septembrie, 

să culegem fapte bune 

împreună!Va putem oferi 

asistenţă în ceea ce priveş-

te transportul, cu condiţia 

să va anunţaţi din timp pa-

ticiparea. De asemenea, va 

stăm la dispoziţie cu orice 

informaţie legată de activi-

tatea noastră”, au transmis 

reprezentanţii CERT.

Membrii Asociaţiei CERT 

deja sunt cunoscuţi pentru 

faptul că îşi rup din timpul 

lor liber pentru a face lumea 

un loc puţin mai bun.

În primăvara acestui an, 
Asociaţia CERT Transilvania 
a distribuit peste 2.000 de 
kg de alimente oamenilor 
nevoiaşi din cătunele uitate 
de lume din Munţii Apuseni.

Peste 2.000 kg de alimen-

te au fost distribuite sub for-

mă a 130 de pachete consis-

tente, ajungând la cei care 

au mai multă nevoie: fami-

lii nevoiaşe şi bătrâni singuri 

pe care nu-i mai vizitează 

nimeni. Nici cei mici nu au 

fost uitaţi. Pentru ei au pre-

gătit în coşul Iepuraşului 

CERT, 100 de pachete cu re-

chizite, dulciuri, fructe şi ju-

cării. Alimentele de strictă 

necesitate (făină albă, mă-

lai, zahăr, orez, fasole, peş-

te, fructe, ulei, conserve, pâi-

ne şi cozonac), dulciurile, 

hăinuţele, rechizitele şi ju-

căriile pentru copii au fost 

adunate în cămara CERT cu 

sprijinul donatorilor inimoşi 

şi al sponsorilor care au cre-

zut în misiunea lor.

Marii eroi de lângă noi
CERT Transilvania va planta puieţi în pădurea Făget
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La mijloc de august, 

mi-am luat rucsacul în spa-

te pentru a merge pe urme-

le jazzmanilor, care se lasă 

timp de trei zile purtaţi de 

sunetele muzicii şi ale na-

turii la Smida Jazz Festival.

Până să-mi iau doza de jazz-

mănie, am vrut să afl u poveş-

tile oamenilor cu jazzul şi ce 

reprezintă Smida pentru ei. 

Acei oameni care dau sufl et 

festivalului. Unii dintre ei mi-au 

vorbit despre vinilurile pe ca-

re le-au ascultat de mici sau 

cum „un joc pe calculator cu 

soundtrack-ul lui Django Re-

inhardt” a fost click-ul unei 

cariere de jazzmans au, chiar, 

întâlnirea cu Smida le-a trezit 

apetitul pentru muzica jazz. 

Smida – Play free, stay together
Locul în care muntele este scena supremă a jazzmanilor

Pe Iulia am întâlnit-o împreună cu copilul ei la Workshop-ul 
de pictură pe lemn. A venit la Smida din Pitești, împreună 
cu familia ei. Prima ei întâlnire cu jazzul a fost la vârsta de 
12 ani, când, în orașul ei, „a venit o trupă la Alinaţa 
Franceză”. Pentru ea „trăierea a fost foarte intensă”, pentru 
că era un gen muzical de care nu știa până atunci. „Smida 
pentru mine, în primul rând, este locul din mijlocul naturii, 
din mijlocul brazilor. Un loc prietenos cu copii, unde am cu-
noscut oameni noi, dar și unde m-am revăzut cu alţi oa-
meni, la care nu mă așteptam să vină aici”.

Alexandra este din Turda și, anul ăsta, a vrut să experimente-
ze Smida prin prisma voluntariatului, „pentru că oricine poa-
te fi  participant, dar ca voluntar este altfel”. „Prima întâlnire 
cu jazz-ul a fost acum câţiva ani, când am dat random de o 
anumită piesă și mi-a plăcut extrem de mult. Mi s-a părut un 
gen foarte diferit faţă de ce am ascultat până acum”.

Pe Mădălina și Doru, la Smida, i-au adus niște abonamente 
câștigate la o cafenea. „Dar pe lângă asta, mie mi-a plăcut ide-
ea de festival de jazz în natură și mi se pare că, ajungând aici, 
e ceva super atipic la zona asta și la modul în care a început să 
fi e festivalul ăsta. Din jazz și din munţi”. Pentru ei, jazzul a ve-
nit de nicăieri. Mădălina își amintește că „era un gen de muzi-
că care nu era difuzat pe canalele TV, cele pe care le ascultam 
când eram micuţi, dar cumva crescând și descoperind mai mul-
tă muzică, mi-am dat seama că este ceva diferit faţă de ce se 
ascultă la noi și are ceva aparte. E atipic, e ritmat, calm și repe-
zit în același timp”. Bensonhurst blues a lui Oscar Benton a fost 
prima melodie jazz pe care Doru a ascultat-o. 

Andrada este licenţiată în Psihologie, iar în cadrul festivalului a 
avut o discuţie despre mindfulness. „Este pentru prima dată 
când vin la Smida, iar ceea ce mă face să vin în continuare aici 
sunt oamenii faini pe care îi găsești și atmosfera pe care ei re-
ușesc să o creeze, dar și sentimentul ăsta de transcendenţă, de 
conexiune cu natura și de apropiere faţă de acestea.”

Flatsharks plutesc pe sunetele jazzului psy-
chedelic și experimental cu infl uenţe din blu-
es, classic, stoner și kitch-rock. S-au înfi nţat 
anul trecut, în 2018, într-o zi de toamnă spo-
radică, pentru a le oferi oamenilor o altă ex-
perienţă în zona jazzului. Pentru ei sentimen-
tul de a cânta în natură reprezintă „o legătu-
ră pe care să o creezi împreună cu alţi oa-
meni”, dar e nevoie și de „locuri care coagu-
lează genul ăsta de oameni, iar festivalurile, 
de obicei, asta fac, adună oamenii cu gusturi 

similare”, îmi spune Theodor Constantiniu, 
violonist în trupa Flatsharks. „Pentru mine 
este o provocare intelectuală și artistică să 
faci muzică care să fi e frumoasă, interesantă, 
complexă și profundă, iar pe lânga asta mai 
este și provocarea de instrumentist”, îmi po-
vestește Theodor, și cu toate astea, totul se 
dezvoltă în timp, dorindu-ţi „să fi i mai bun la 
instrumentul la care cânţi”. Pentru ei „muzica 
este limbajul prin care ne place să ne expri-
măm”, completează Csergo.

Povestea lui Răzvan cu jazzul a început într-o perioadă, ca și 
pentru noi toţi, în care, fi ecare dintre noi încercăm să descope-
rim genuri muzicale diferite. „Ascultând genuri mai electroni-
ce, am ajuns și la artiști care veneau mai mult dinspre jazz”. 
Ajunge să scotocească mai mereu prin melodiile noi, pentru a 
descoperi artiști noi, ascultă și dă mai departe. Mai exact, „nu 
aș putea să concep să trăiesc fără muzică”, îmi spune Răzvan, 
care an de an, a gândit line-up fi ecărei ediţii în parte. 

Ioana, la Smida, a avut prima întâlnire cu jazzul prin foto-
grafie. În 2017, a venit să facă fotografii și, de atunci, s-a 
îndrăgostit de festival. Se gândea cum să facă parte din 
toată treaba asta care se întâmplă aici, „și chiar asta s-a în-
tâmplat”, îmi povestește cu entuziasm, iar de atunci are o 
relaţie foarte specială cu jazzul. „Smida e locul în care în-
cheie sezonul festivalului într-un mod foarte special”, îmi 
spune Ioana, povestind în continuare cum „oamenii pleacă 
de aici încărcaţi cu energie, bucurie, odihniţi, în loc să plece 
istoviţi de muzica mult prea agasantă”. „M-a făcut să explo-
rez mai multe genuri muzicale și mai multe feluri de a privi 
muzica în relaţie cu natura”.

 „Un grup cu deschidere europeană”, așa 
s-a gândit Paolo să pună bazele unui nou 
concept avangardist, unde infl uenţe 
recognoscibile al universului jazzistic 
tradiţional se îmbină perfect cu elemente-
le electronice, precum și cu momentele 
improvizatorice, ce te vor purta free prin-
tre liniile portativului. În patru cuvinte: 
Paolo Profeti European Collective.

Copilăria, pentru ei, a fost perioada în care 
jazzul și-a făcut apariţia într-un ritm treptat. 
John Coltrane, Dave Brubeck, Chick Corea 
sau Django Reinhardt reprezintă o parte 
din infl uenţele care au deschis fi ecăruia câ-
te un capitol în primele incursiuni din lu-
mea jazzului.

„Lumea care vine la Smida nu vine în-
tâmplător, vine cu un scop”, libertatea 
fiind cuvântul rostit în cor atunci când 
i-am întrebat ce reprezintă Smida pen-
tru ei. Un loc în care ”play free, stay to-
gether” (cânţi împreună, stai împreu-
nă), continuă Alessandro. 
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Fostul primar 

al municipiului 

Cluj-Napoca, Gheorghe 

Funar, va candida 

la alegerile prezidenţiale 

din partea Partidului 

România Noastră. 

El propune valorifi carea 

bogăţiilor ţării în favoarea 

românilor, nu a străinilor.

Potrivit unei postări pe pa-

gina de Facebook a Partidului 

România Noastră, românii au 

şansa să aleagă primul preşe-

dinte român al României din 

ultimii 30 de ani.

„Marea majoritate a cetă-

ţenilor români nu au fost in-

formaţi şi nu ştiu că toţi pre-

şedinţii României, aleşi în pe-

rioada 1990-2014, respectiv 

Ion Ilici Marcel Iliescu, Emil 

Constantinescu, Traian Bă-

sescu şi Klaus Werner Ioha-

nnis, sunt alogeni. Cu toţii 

au ascuns cu grijă adevărata 

lor origine etnică, a părinţi-

lor şi bunicilor. Toţi au intrat 

de bunăvoie şi au activat în 

Partidul Comunist Român. 

După lovitura de stat din de-

cembrie 1989, cu toţii s-au 

transformat în democraţi ca-

pitalişti şi au condamnat, doar 

în vorbe, Comunismul, dar 

nu şi pe comuniştii din etnia 

lor. Se pare că unii dintre ei 

au fost colaboratori ai Secu-

rităţii, iar alţii au grade ma-

ri în Serviciile Secrete străi-

ne. (...) Candidaţii anunţaţi, 

până acum, de partidele po-

litice parlamentare pentru ale-

gerile prezidenţiale sunt cu 

toţii alogeni. Stăpânii străini 

ai României, cei care organi-

zează şi controlează alegeri-

le prezidenţiale din noiem-

brie, au programat ca să le 

ofere, din nou, şansa româ-

nilor să aleagă un alogen în 

funcţia de preşedinte al ţării. 

Alegătorii români au şansa 

să aleagă pe primul preşedin-

te român al României, din ul-

timii 30 de ani, Gheorghe Fu-

nar, care propune valorifi ca-

rea bogăţiilor ţării în folosul 

românilor, nu al străinilor”, 

se arată în documentul citat.

“Avem metale 
care nu există în tabelul 
lui Mendeleev”

Gheorghe Funar a afi rmat 

pe pagina de Facebook a for-

maţiunii că Partidul Româ-

nia Noastră propune ca, la 

revizuirea Constituţiei, să se 

dezbată public şi să se deci-

dă de către poporul român 

cum trebuie valorifi cate bo-

găţiile naturale afl ate pe te-

ritoriul ţării noastre.

„Noi, românii, trăim în gră-

dina Maicii Domnului, într-o 

ţară extraordinar de frumoa-

să şi foarte bogată în resurse 

naturale. Avem la Roşia Mon-

tană, în Munţii Apuseni, me-

tale care nu există în tabelul 

lui Mendeleev, dar pe lângă 

acestea avem şi diamante şi 

exploatarea lor încă nu a în-

ceput şi majoritatea români-

lor nu ştiu că avem diaman-

te. Bunul Dumnezeu ne-a lă-

sat aproape toate bogăţiile ca-

re există pe planeta Pământ 

şi multe dintre ele în canti-

tăţi uriaşe. Din păcate, în aceş-

ti ultimi 30 de ani, cei care 

s-au afl at în conducerea Ro-

mâniei au înstrăinat aceste 

bogăţii naturale, majoritatea 

le-au dat la străini, la fi rme 

străine, mai pe nimic, iar po-

porul român nu benefi ciază 

de aproape nimic de pe sea-

ma acestor resurse. Partidul 

România Noastră propune ca, 

la revizuirea Constituţiei, să 

se prevadă că bogăţiile natu-

rale sunt monopol de stat, a-

parţin poporului român, şi 

pot fi  exploatate numai pe ba-

za unor contracte de împăr-

ţire a producţiei în care să se 

prevadă că cel puţin 70% din 

producţie aparţine poporului 

român”, a spus Funar.

Zăcăminte naturale 
de 10.000 mld. de €?

Potrivit acestuia, în mun-

ţii de la Roşia Montană, va-

loarea metalelor rare şi a ză-

cămintelor de aur şi argint sta-

bilită de specialişti depăşeşte 

10.000 de miliarde de euro.

„Banii intră în bugetul de 

stat iar din valoarea bogăţiilor 

naturale extrase anual, 50% 

să se împartă cetăţenilor năs-

cuţi şi care trăiesc în România 

şi se virează în cont în fi eca-

re an o sumă în funcţie de va-

loarea producţiei obţinute. Po-

porul român va ajunge un po-

por bogat, un popor fericit, iar 

pe baza acestor sume uriaşe 

care pot fi  obţinute din valo-

rifi carea bogăţiilor naturale se 

vor strânge fondurile necesa-

re pentru a începe acţiunea de 

reindustrializare a României, 

de asigurare a locurilor de mun-

că pentru toţi românii, astfel 

ca milioane de români alun-

gaţi în lume să revină acasă”, 

a conchis candidatul Partidu-

lui România Noastră.

Gheorghe Funar a mai can-

didat pentru funcţia de preşe-

dinte al României în anul 1996 

din partea PUNR, când a ob-

ţinut 3,22% din voturi, şi în 

anul 2014, ca independent, 

obţinând 0,47%.

Funar se visează preşedinte
în „grădina Maicii Domnului”
Fostul primar al Clujului Gheorghe Funar va candida la alegerile 
prezidențiale din partea Partidului România Noastră

Gheorghe Funar, fostul primar al municipiului Cluj-Napoca
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ 

SEA COMPLET S.A. 
angajează:

• TÂNĂR INSTALATOR în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 

gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 

gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de 

conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru 

Instalator, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 

invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 02.09.2019, la adresa de e-mail: 

ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454

www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 

Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 

personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul 

general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii 

de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de 

muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://seacomplet.ro/

index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

Un angajat al consulatu-

lui britanic din Hong 

Kong, care era dat dispă-

rut de aproape două săp-

tămâni, a fost reţinut în 

China, a confi rmat mier-

curi ministrul de externe 

din această ţară, 

conform CNN.

Simon Cheng, în vârstă de 28 

de ani, consultant în domeniul 

comerţului şi investiţiilor la Con-

sulatul General Britanic din Hong 

Kong, a fost plasat în arest ad-

ministrativ timp de 15 zile, a de-

clarat Geng Shuang, purtător de 

cuvânt al Ministerului Afaceri-

lor Externe din China.

„Persoana nu are cetăţenie 

britanică. Este un cetăţean din 

Hong Kong, deci cetăţean chi-

nez şi este o problemă inter-

nă a Chinei”, a spus Geng.

Simon Cheng a fost reţinut 

pentru încălcarea normelor de 

securitate administrativă, ca-

re cuprind o arie extrem de 

vastă de fapte prea mici ca să 

fi e considerate infracţiuni. A-

ceastă lege este deseori utili-

zată în primă fază de anche-

tă şi le permite autorităţilor 

să investigheze suspectul îna-

inte de a decide dacă se poa-

te începe urmărirea penală.

Cheng a călătorit din Hong 

Kong până în oraşul de gra-

niţă Shenzhen în dimineaţa 

zilei de 8 august în interes de 

serviciu. În calitate de func-

ţionar comercial, Cheng e an-

gajat de o agenţie de investi-

ţii britanică al cărei scop es-

te de a promova relaţii comer-

cial între Scoţia şi alte ţări, 

fapt ce necesită ca Cheng să 

călătorească frecvent în Chi-

na continentală.

Cheng nu a mai putut fi  

contactat începând cu seara 

de 8 august, chiar din mo-

mentul în care a trecut grani-

ţa în Hong Kong. Consulatul 

Britanic în Hong Kong încear-

că să afl e detaliile reţinerii sa-

le, însă până acum nu au re-

uşit să afl e care e motivul.

Dispariţia lui Cheng vine 

în contextul în care Hong 

Kong „aniversează” al 12-lea 

weekend de proteste masive 

pentru democraţie. Turiştii 

spun că măsurile de securi-

tate au fost înăsprite la gra-

niţa dintre China şi Hong 

Kong de când au început de-

monstraţiile anti-guverna-

mentale în luna iunie.

Alte persoane care au tre-

cut graniţa spun că autori-

tăţile fac verifi cări aleatorii 

ale celor care trec din China 

în Hong Kong şi că unora 

dintre ei le sunt verifi cate 

chiar şi telefoanele.

China răpeşte cetăţeni ai Hong Kongului

Potrivit documentului 

ofi cial, România 

şi Statele Unite recunosc 

că „securitatea energetică 

este securitate naţională”. 

Mai mult decât atât, 

cele două ţări vor încerca 

să evite riscurile 

de securitate 

„care însoţesc investiţiile 

chineze în reţelele 

de telecomunicaţii 5G”. 

Totodată, nu este uitată 

lupta împotriva corupţiei, 

iar „resursele de gaze natu-

rale din România au poten-

ţialul de a creşte prosperi-

tatea statelor noastre, pre-

cum şi de a întări securita-

tea energetică a Europei”.

Declaraţia Comună a Pre-

şedintelui României, Klaus 

Iohannis, şi a Preşedintelui 

Statelor Unite ale Americii, 

Donald Trump:

„Ca Preşedinţi ai Româ-

niei şi Statelor Unite ale 

Americii, acţionăm împreu-

nă, ca prieteni şi aliaţi, pen-

tru a avansa Parteneriatul 

nostru Strategic robust şi 

durabil. Prin parteneriatul 

nostru, care se aprofundea-

ză, vom crea noi oportuni-

tăţi pentru creşterea securi-

tăţii, dezvoltării şi prospe-

rităţii, şi pentru a răspunde 

mai bine provocărilor şi res-

ponsabilităţilor globale pe 

care le împărtăşim.

Rememorăm Revoluţia din 

Decembrie de acum 30 de ani, 

când românii curajoşi au înlă-

turat o dictatură brutală şi au 

îndreptat ţara pe calea demo-

craţiei, a statului de drept şi a 

economiei de piaţă. Anul aces-

ta am marcat, de asemenea, 

cu mândrie, şi aniversarea a 

15 ani de la aderarea Români-

ei la Organizaţia Tratatului 

Atlanticului de Nord (NATO).

Împreună, statele noastre au 

depus eforturi durabile pentru 

modernizarea forţelor noastre 

armate şi pentru a ne îndepli-

ni angajamentele asumate în 

cadrul NATO cu privire la par-

tajarea echitabilă a responsabi-

lităţilor. Militarii noştri acţio-

nează umăr la umăr pentru a-

părarea libertăţii şi în vederea 

consolidării posturii de apăra-

re şi descurajare pe Flancul Es-

tic al NATO, inclusiv în Marea 

Neagră, care este de importan-

ţă strategică pentru securitatea 

transatlantică. De asemenea, 

căutăm să evităm riscurile de 

securitate care însoţesc inves-

tiţiile chineze în reţelele de te-

lecomunicaţii 5G.

România şi Statele Unite 

recunosc că securitatea ener-

getică este securitate naţio-

nală. Subliniem opoziţia 

noastră faţă de Nord Stream 

2 şi alte proiecte care îi fac 

pe aliaţii şi partenerii noş-

tri dependenţi energetic fa-

ţă de Rusia. Resursele de ga-

ze naturale din România au 

potenţialul de a creşte pros-

peritatea statelor noastre, 

precum şi de a întări secu-

ritatea energetică a Europei. 

România şi Statele Unite vor 

analiza modalităţi de îmbu-

nătăţire a climatului inves-

tiţional în domeniul energi-

ei în beneficiul ambelor ţă-

ri. Mai mult, încurajăm pu-

ternic colaborarea strânsă a 

industriilor noastre pentru 

a sprijini obiectivele Româ-

niei în domeniul energiei 

nucleare civile.

Excelentul nostru parte-

neriat în domeniul aplicării 

legii şi al luptei împotriva 

corupţiei se bazează, în mod 

ferm, pe un angajament re-

ciproc faţă de statul de drept 

şi o justiţie independentă, 

care sunt puternic susţinu-

te de poporul român. Mai 

mult, subliniem că buna gu-

vernare constituie baza se-

curităţii şi prosperităţii noas-

tre comune.

România şi Statele Unite 

evidenţiază cu mândrie creş-

terea substanţială a schim-

burilor comerciale dintre ce-

le două ţări, precum şi in-

teresul nostru comun pen-

tru crearea unui climat in-

vestiţional care să ofere 

transparenţă, predictibilita-

te şi stabilitate. Prin urma-

re, ne angajăm să ne conso-

lidăm, pe mai departe, rela-

ţia comercială şi să încura-

jăm creşterea investiţiilor în 

ambele ţări.

Statele Unite îşi reiterea-

ză sprijinul pentru efortu-

rile României de a deveni 

eligibilă pentru intrarea în 

Programul Visa Waiver în 

conformitate cu cerinţele 

legislaţiei SUA.”

Document comun SUA-România după 10 ani
Președinții Iohannis și Trump au semnat o declarație privind întărirea relațiilor România-SUA

Președintele Klaus Iohannis alături de președintele Donald Trump
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 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 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

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 Mărișel 12200 
mp.intravilan,zona de case. 
Carte funciară,curent 
electric,apa.front 90 m la dru-

mul principal. Pret 4 euro 
mp.Telefon:0752371454

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

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

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preț 400 
euro. Pentru informații și detalii 
sunați la 0758-051260.(5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

SERVICII

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
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etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

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

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

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

¤ Agent de asigurări, închei, 
efectuez orice fel de asigu-
rări. Asigurările se pot plăti 
online sau numerar, iar 
polițele pot fi trimise electro-
nic sau înmânate personal. 
Cer și ofer seriozitate. Tel. 
0749-915233. (2.5)

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă 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 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

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

DIVERSE

¤ Vând toaletă inteligenta care 
îmbină funcțiile de wc și bideu în 
același obiect sanitar.  Informații 
la telefon 0724808088(3.5)

¤ Vând găini oătoare sub un an, 
rasa LOHMANN, preţ 15 lei re-
spectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare 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. (3.7)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informații și 
relații suplimentare la tel. 0722-
515094. (3.7)

¤ Vând țigle la prețul de 50 
bani/buc. Pentru informații su-
plimentare sunați la telefon 
0264-424005 sau 0745-
300323. (3.7)

¤ Vând materiale pentru croșetat, 
varietate mare. Informații la tel. 
0735-146040. (3.7)

¤ Vând uși, geamuri din lemn, de 
la o casă în demolare. Tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (3.7)

¤ Vând scaun de masaj portabil, 
cu husă nouă. Preț negociabil. 
Informații și detalii suplimentare 
la tel. 0745-782061 sau 0758-
335235. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând canapea de două per-
soane și 2 două fotolii. Relaţii 
suplimentare la tel. 0741-
028813. (3.7)

¤ Vând pătuț din lemn cu două 
sertare pentru copii. Informații 
suplimentare la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. (3.7)

¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), pan-
sonate și etichetate, an 1917, 
model cu dungi, stare foarte 
bună. Informații și la tel. 0743-
853630. (3.7)

¤ Vând de la o terasă, ușă me-
talică cu geam din sticlă. 
Informații suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 0745-
300323. (3.7)

¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, 
puțin folosit, preț negociabil. 
Informații suplimentare la tel. 
0741-028813. (3.7)

DONAȚII

¤ Donez recamier. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc domn din 
anii 1967, 1974, 1977, pentru 
relație serioasă. Eu, sunt romanti-
că, fără obligații, blonă, cu aspect 
fi zic plăcut. Aștept răspuns la tel. 
0743-492064. (3.11)

LICITATIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
cu sediul în loc. Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, vinde la licitație pu-
blică, în data de 12.09.2019, ora 
10.00, cam. 28, următoarele bu-
nuri mobile/ imobile: - Teren ex-
travilan; - Autoturism VW Passat, 
marca 3 CACCFFBXO, an fabric. 
2011. Bunurile mobile/ imobile 
nu sunt grevate de sarcini. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul Serviciul Fiscal 
Municipal Dej, str. M. Eminescu, 
nr. 2, camera 28, telefon 
0264.216230, int. 132 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - INFO ANAF - 
„anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate” - Structu-
ra DGRFP Cluj.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj, Serviciul 
Fiscal Muncipal Turda cu sediul 
în Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15/B, vinde la licitație publică, în 
data de 17.09.2019, ora 10.00, 

bunurile mobile constând în: Au-
toutilitară N3 Iveco Magirus, 
440E43T Eurotech, an fabricație 
2000, bunuri proprietate a debi-
torului SC FLANTO SRL. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15/B, camera 
8, telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Cluj, Serviciul Fiscal Muncipal 
Turda cu sediul în Turda, str. P-
ţa. Romană, nr. 15/B, vinde la 
licitație publică, în data de 
17.09.2019, ora 12.00, bunu-
rile mobile constând în: - Be-
tonieră la preţul, de 1250 lei; 
- Nivelă Bosch GRL300 - Stativ 
BT170 - Mira GR240, la prețul 
de 1150 lei; - Sistem suprave-
ghere video cu cameră 108OP, 
DVR&C, SXT LITE2, la prețul 
de 1450 lei, bunuri proprie-
tate a debitorului SC TRIFAN 
CONSTRUCT SRL. Informații 
suplimentare pot fi obținute 
la sediul SFM Turda, str. P-ţa. 
Romană, nr. 15/B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interi-
or 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunțuri - vânzarea 
prin licitație a bunurilor se-
chestrate.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Cluj, Serviciul Fiscal Muncipal 
Turda cu sediul în Turda, str. P-
ţa. Romană, nr. 15/B, vinde la 
licitația publică I, în data de 
17.09.2019, ora 11.00, bunuri-
le mobile constând în: Compu-
ter, preţ de pornire a licitaţiei 
1300 lei, bun mobil în proprie-
tatea SC TUDORAL FRUCT SRL. 
Preţul de evaluare sau de por-
nire a licitaţiei fi ind conform ta-
belului de mai sus. Informații 
suplimentare pot fi  obținute la 
sediul SFM Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15/B, camera 8, te-
lefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin 
licitație a bunurilor sechestrate.

PIERDERE

¤ Pierdut Certifi cat Constatator 
pentru societatea HERCE CON-
STRUCT SRL pentru punctul de lu-
cru din Municipiul Cluj-Napoca, 
Strada Alexandru Vaida Voevod, 
nr. FN, judeţ Cluj.

¤ S.C. GTS TRUCK S.R.L.,  RO 
33145849 PIERDUT CERTFICAT 
DE INREGISTRARE IN SCOPURI de 
TVA SERIA B NR./1763550. Se 
declara nul. 



 joi, 22 august 2019 | monitorulcj.ro   11

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. ECOTIC TRANSILVANIA S.R.L. 
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 fl uxului 
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 ANGAJARE

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA JICHISU DE JOS ,  titular al proiectului - Sistem 
integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera 
in localitatrea Jichisu de Jos-, judeţul Cluj,  anunţă publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul ”Sistem integrat de alimentare cu 
apa potabila si canalizare menajera in localitatrea Jichisu 
de Jos“, propus a fi  amplasat in comuna Jichisu de Jos, 
intravilan si extravilan, judetul Cluj. 

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la  sediul A P M Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609,tel.026441072, 
fax 0264410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de: luni – joi intre orele  09.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-12.00 precum si la dresa de internet offi ce@apmcj.
anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj. 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE – PRET REDUS CU 40% 

LG INSOLV SPRL Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 5A, 
jud. Maramures, în calitate de lichidator judiciar, desemnat 
în dosarul nr. 2/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj, 
anunţă vânzarea unor bunuri mobile proprietatea SC SAGAX 
INTERNATIONAL SRL – în faliment, prin licitaţie publică, 
pornind de la 60% din valoarea de evaluare, conform 
strategiei aprobate de adunarea creditorilor. Bunurile 
constau în instalaţie sanitară de încălzire, europaleţi de 
diferite dimensiuni, rame pliabile, capace paleţi, la preţul 
total de 8.449,70 Euro  plus TVA.

Lista bunurilor poate fi  consultată la sediul lichidatorului 
judiciar. Vânzarea se face individual.

Şedinţa de licitaţie va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar, în data de 06.09.2019 ora 11:30. In caz de 
neadjudecare, şedinţa de licitaţie se va repeta în datele 
de 13.09.2019 şi 20.09.2019 ora 11:30.

Preţul de adjudecare se va achita în felul următor:
- 10% din preţul de pornire se va depune sub forma 

garanţiei de participare la licitaţie, sumă care va fi  considerată 
achitată din preţul total, în caz de adjudecare;

- restul sumei se va depune în maxim 5 de zile de la 
data adjudecării, după care se va încheia  actul de adjudecare.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 0262-225079, 
0745610204, și la sediul lichidatorului judiciar.

ACORD DE MEDIU 

SC NEW AGE INVEST SRL, anunţa publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Construire imobil mixt-locuinte colective 
şi spaţii comerciale cu regim de înălţime D+P+2E+1R, 
împrejmuire, amenajări exterioare, amenajare acces, 
extindere reţele şi branşamente utilităţi, propus a fi  realizat 
în comună Gilău, localitatea Gilău, strada Principală, nr. 
229, jud. Cluj. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul 
titularului, în zilele de luni-joi între orele 9-14 și vineri între 
orele 9-12. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 
99, bl. 9B, jud. Cluj.

RADP 
Cluj-Napoca 

anunţă că în perioada 
26 august – 8 septembrie 2019 

Bazinul Olimpic Grigorescu 

va fi  închis pentru renovare. 

Precizăm că abonaţii vor benefi cia de o prelungire 

a abonamentului cu perioada de timp pentrtu care 

bazinul este închis. 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005  privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006,  cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, 
S.C. THERMOPAN S.R.L. anunță începerea demersurilor 
în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 
„Producţia de profi le obţinute la rece – cod CAEN 2433“  
din Cluj-Napoca, str. Orăștei, nr. 10, Depozitul 19, Modul 
1 Parc Logistic Transilvania, județul Cluj.

Eventualele sugestii și  reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea  Dorobanților nr. 99, în zilele de luni între 
orele  9.00-16.30, marți-vineri între orele  9.00-14.00.
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Canotorii români 
țintesc JO de la Tokyo

Președintele Federaţiei 
Române de Canotaj (FRC), 
Elisabeta Lipă a declarat că 
principalul obiectiv al delegaţiei 
ţării noastre la Campionatele 
Mondiale de la Linz (Austria) va 
fi  califi carea cât mai multor 
echipaje la Jocurile Olimpice de 
anul viitor de la Tokyo. 
România va fi  prezentă cu 11 
echipaje și 41 de sportivi la 
Mondialele de la Linz, care se 
vor desfășura în perioada 25 
august – 1 septembrie, compe-
tiţia reunind la start 1.190 de 
sportivi din 90 de ţări. „Pentru 
califi carea la JO este necesară o 
clasare în primele cinci locuri la 
8+1, în primele 8 locuri în pro-
bele de patru rame și patru 
vâsle, în primele 11 la probele 
de dublu vâsle și dublu rame, 
primele 7 locuri în probele de 
dublu categorie ușoară și în pri-
mele 9 la probele de simplu. 
Avem multe echipaje care au 
avut rezultate foarte bune în 
acest an, atât la Europene, cât 
și la etapa de Cupă Mondială 
de la Rotterdam. Scopul princi-
pal al Federaţiei este califi carea 
la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 
a cât mai multe echipaje și pot 
să vă spun că avem o echipă 
valoroasă și bine pregătită pen-
tru această competiţie”, a de-
clarat, la rândul său, antrenorul 
federal Dorin Alupei.

Țucudean și Goga, 
premiați 
la Gala AFAN

George Ţucudean (CFR Cluj) a 
fost desemnat jucătorul sezonu-
lui 2018-19 în cadrul Galei 
Asociaţiei Fotbaliștilor Amatori și 
Nonamatori din România 
(AFAN), eveniment care a avut 
loc, marţi seara, la Salonul „Le 
Chateau” din Capitală. De ase-
menea, Dorin Goga („U” Cluj) a 
fost ales cel mai bun jucător din 
Liga a II-a, iar Teodora Meluță 
(Olimpia Cluj) a fost desemnată 
cea mai bună jucătoare. Mario 
Camora, Paulo Vinicius și 
Țucudean au prins cel mai bun 
„11” al sezonului trecut în cadrul 
galei afl ate la cea de-a 6-a ediţie, 
premii acordate în urma voturi-
lor a circa 1.000 de jucători și an-
trenori din primele trei eșaloane.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Înfrângerea la limită 

de marţi seară, 0-1 cu 

Slavia Praga, în manşa 

tur a play-off-ului Ligii 

Campionilor, i-a lăsat 

un gust amar lui Dan 

Petrescu, tehnicianul „fero-

viarilor”. După o serie de 

veşti proaste, singura veste 

bună pentru „Bursuc” este 

că a stârnit atenţia formaţi-

ilor engleze.

Venit după câteva săptămâni 

magice la formaţia din Gruia, 

eşecul cu campioana Cehiei a 

tăiat din elanul vişiniilor, for-

ţaţi să marcheze şi să câştige 

la Praga pentru a accede în gru-

pele UEFA Champions League. 

Marţi seară, Imnul Ligii a răsu-

nat din nou, după şapte ani de 

aşteptare, la Cluj-Napoca, însă 

Dan Petrescu nu se mulţumeş-

te doar cu atât. Vrea să mai as-

culte faimoasa melodie de cel 

puţin şase ori, chiar dacă la re-

turul de miercurea viitoare nu 

va putea conta pe serviciile a 

doi jucători esenţiali pentru 

CFR, Culio şi Vinicius, ultimul 

având ghinionul să se antrene-

ze la antrenamentul premergă-

tor meciului tur.

„Suntem foarte dezamăgiţi! 

Slavia a jucat bine, dar am pri-

mit un gol ciudat, nu am vă-

zut aşa gol până acum. Au ata-

cat, au pasat, au avut posesia 

(n.red. cehii), dar nu-mi amin-

tesc să fi  avut vreo ocazie cla-

ră de gol, un şut pe care por-

tarul nostru să-l fi  apărat! Când 

joci cu o echipă mai bună şi 

pierzi, mai poţi fi  supărat? Nici 

dacă pierdeam cu Celtic nu aş 

fi  fost... echipa mai bună să 

câştige. Dacă aveau mai mul-

te ocazii, spuneam «asta e!». 

De asta mă oftic, când pierzi 

cu un singur şut pe poartă, şi 

ăla abia de a ajuns acolo!”, a 

declarat Petrescu, la conferin-

ţa de presă după partida arbi-

trată de turcul Cüneyt Cakir.

Apărare nouă, acelaşi 
„zid de beton”

Întrebat de jurnaliştii cehi 

prezenţi la Cluj-Napoca des-

pre şansele CFR-ului la retu-

rul de săptămâna viitoare, 

„Bursucul” s-a rezumat să de-

clare că întreaga atenţie se 

concentrează acum pe jocul 

de campionat cu FC Botoşani, 

sâmbătă, pe teren propriu. 

Abia apoi îşi va întoarce pri-

virea spre Slavia, echipă pe 

care o consideră clar marea 

favorită, dar împotriva căreia 

îşi va juca şi ultima şansă. 

„Dacă Băluţă nu prinde lotul 

de 18, vă daţi seama ce lot au 

ei? Jucători fantastici!”, a ex-

clamat „Bursucul”.

„Faţă de sezonul trecut, 

apărarea noastră este nouă. 

Erau Manea, Vinicius, Boli 

şi Camora, acum i-am avut 

pe Susic, Burcă şi Cestor. Ce 

pot să le reproşez? Au jucat 

bine! Cu Vinicius, nu cred 

că era alt meci, dar Culio şi 

Vinicius sunt jucători buni. 

Dacă aveam puţin noroc... 

Chiar de se termina 1-1, tot 

trebuia să marcăm gol, acum 

nu ne putem permite să mai 

şi primim. N-am avut şansă! 

Dacă am avea arbitraje de 

genul... a fost excelent, poa-

te doar ei pot să se plângă 

de ceva!”, a comentat Petres-

cu înfrângerea la limită cu 

Slavia, prima partidă în ca-

re s-a folosit tehnologia VAR 

în România.

Anglia, noua destinaţie 
a „Bursucului”?

„Bine că am adus măcar fot-

bal european, Imnul Champi-

ons League la Cluj!”, a punctat 

Petrescu, amintind de faptul că, 

indiferent de rezultatul 

play-off-ului cu Slavia, CFR se 

va bucura de grupele unei com-

petiţii europene, fi e ea şi Euro-

pa League. Dar se va bucura de 

această oportunitate şi fostul in-

ternaţional român? Fost fotba-

list în Anglia, la Sheffi eld Wed-

nesday, Chelsea, Bradford şi So-

uthampton, „Super Dan” ar pu-

tea reveni în Albion, de data as-

ta din postura de antrenor.

„Dan Petrescu a impresio-

nat la campioana României, 

CFR Cluj, care a eliminat-o pe 

Celtic din UEFA Champions 

League, săptămâna trecută. 

Huddersfi eld nu şi-a conturat 

încă o listă scurtă şi este de 

aşteptat ca numirea noului an-

trenor să fi e amânată până în 

pauza de meciuri internaţio-

nale (n.red. la începutul lunii 

septembrie)”, scriu cei de la 

Sky Sports News, care îl văd 

pe antrenorul român înlocui-

torul perfect pentru interima-

rul Mark Hudson. Deşi îşi do-

reşte să antreneze în Anglia, 

Petrescu a refuzat în trecut o 

propunere de la Crystal Pala-

ce, fi ind greu de crezut că va 

da curs unei eventuale propu-

neri din partea clubului proas-

păt retrogradat din Premier 

League în Championship.

Voi vreţi minuni mereu, şi eu vreau!
Ademenit în Anglia, Dan Petrescu şi-a strigat oful după eşecul cu Slavia

Una caldă, alta rece pentru Dan Petrescu. Dezamăgit de înfrângerea cu 
„Bursucul” este „momit” de Huddersfi eld, echipă din liga a 2-a engleză

Echipa de handbal femi-

nin CS Minaur Baia Mare 

organizează, în perioada 

22–24 august, cea de-a 

treia ediţie a turneului 

amical „Trofeul Minaur”. 

CS ”U” Cluj este invitată 

să participe la acest turneu, 

alături de Măgura Cisnădie şi 

Iuventa Michalovce, echipă 

din Slovacia.

Se va juca după sistemul 

fi ecare cu fi ecare, iar la fi na-

lul competiţiei câştigătoarea 

va fi  recompensată cu Trofe-

ul Minaur. Totodată, se vor 

acorda premii speciale pentru 

cea mai bună jucătoare, pen-

tru golgheteră şi pentru cel 

mai bun portar. Jocurile vor 

avea loc în Sala Sporturilor 

„Lascăr Pană” din Baia Mare.

Clujencele au mai disputat 

trei partide de verifi care (29-32 

cu CS Gloria Bistriţa Năsăud, 

28-29 cu CS Minaur Baia Ma-

re şi 36-25 cu ACS Chişineul 

Criş) şi au participat la un tur-

neu amical la Zalău, unde s-au 

clasat pe locul 3. La turneul 

din Sălaj, universitarele au în-

registrat următoarele rezulta-

te: SCM Craiova – „U” Cluj 

27-26, „U” Cluj – CSM Slati-

na 29-26 şi HC Zalău – „U” 

Cluj 26-25.

Turneu amical pentru handbaliste la Baia Mare

Joi, 22 august
CS Minaur Baia Mare – Măgura Cisnădie (ora 18:00)

Vineri, 23 august
CS „U” Cluj Napoca – Iuventa Michalovce (ora 11:00)

Măgura Cisnădie – Iuventa Michalovce (ora 17:00)

CS Minaur Baia Mare – CS „U” Cluj Napoca (ora 19:00)

Sâmbătă, 24 august
Măgura Cisnădie – CS „U” Cluj Napoca (ora 10:00)

CS Minaur Baia Mare – Iuventa Michalovce (ora 12:00)

Programul turneului din Maramureș

DAN PETRESCU | 
antrenor CFR Cluj

 „Când ratezi penalty și 
mai dai și bară... la un 
asemenea nivel nu poți 
avea mai mult de 4-5 
ocazii clare, nu ai voie 
să faci asemenea 
greșeli! Dar băieții mei 
au dat tot, nu le-am zis 
să se apere. Dacă 
marcam gol din penalty, 
cred că puteam să 
câștigăm și meciul! 
Altfel era moralul, fanii 
ne ajutau, sunt convinși 
că am fi  câștigat. 
Omrani ne-a adus aici, 
în play-off, fără el nu 
auzeam Imnul, acum 
ce să fac, să dau în el? 
Să dea alții, eu n-o să 
dau în el!“
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