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TIMP LIBER

Încep Zilele Clujului
Zeci de evenimente, concerte și surprize 
la fi nal de septembrie. Paginile 6-7

ECONOMIE

Hotel Sport se transformă 
în Radisson Blu
Lanţul se extinde cu un nou hotel, dezvol-
tat de o companie controlată indirect de 
Horia Ciorcilă, preşedintele BT.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Ce proiecte a ales 
Primăria pentru 
bugetarea participativă?
Uniforme pentru şoferii CTP sau alei 
prin Pădurea Făget sunt doar câteva din-
tre proiectele eligibile.  Pagina 9

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

Anunţată în campania electorală pentru alegerile locale din 2012, construirea unui 
parking în Hasdeu a bătut pasul pe loc. Primarul Emil Boc a vizitat șantierul unde 
urmează să fie construite 320 locuri de parcare. Pagina 2

SĂNĂTATE

Începe campania de vaccinare gratuită
METEO

Cum va fi vremea până pe 6 octombrie
Ministerul Sănătăţii anunţă 

că vaccinarea antigripală va în-
cepe din a doua parte a lunii 
octombrie în cabinetele medici-
lor de familie, precizând că pri-
mele 50.000 de doze de vaccin 
au ajuns în teritoriu şi sunt uti-
lizate pentru imunizarea perso-
nalului medical.

Potrivit sursei citate, annul 
acesta a achiziţionat 1.500.000 
de doze de vaccin gripal, cu 
aproximativ 200.000 mai mult 
faţă de anul trecut, astfel încât 
să se asigure vaccinarea unui 
număr cât mai mare de persoa-
ne din categoriile cu risc ridicat 
de îmbolnăvire.

Campania de vaccinare se de-
rulează prin cabinetele medici-
lor de familie şi unităţile sani-
tare cu paturi şi vor fi  vaccina-
te persoanele cu risc ridicat de 
îmbolnăvire, persoane cu vâr-
sta peste 65 de ani, persoane cu 

boli cronice, în special boli res-
piratorii şi cardiovasculare, bo-
li metabolice, copii şi bătrâni in-
stituţionalizaţi, personal medi-
cal, gravide.

"În ultimii doi ani am făcut 
paşi importanţi pentru îmbună-
tăţirea activităţii de vaccinare. 
Campaniile de vaccinare şi in-
formare «door-to door» pentru 
vaccinarea antirujeolă au dus la 
creşterea numărului de copii 
vaccinaţi în zonele defavoriza-
te”, a declarat Sorina Pintea, mi-
nistrul Sănătăţii.

În precedentul sezon rece, a 
fost declarată epidemie de gri-
pă în 30 ianuarie 2019, după ce 
s-au înregistrat 3 săptămâni epi-
demice consecutiv şi 54 de de-
cese din cauza bolii. De la în-
ceputul sezonului 2018-2019 şi 
până în aprilie au fost înregis-
trate 196 decese confi rmate cu 
virus gripal.

Regimul termic se va men-
ţine, în general, în limite nor-
male pentru această perioadă 
din an, la nivelul întregii ţări, 
valorile termice de peste zi 
ajungând până la 22-23 de gra-
de Celsius, în timp ce vor apă-
rea şi precipitaţii slabe spre 
moderate cantitativ, reiese din 
prognoza publicată, luni, de 
Administraţia Naţională de 
Meteorologie (ANM), valabilă 
pentru perioada 23 septembrie 
– 6 octombrie.

În Transilvania, în cea mai 
mare parte a intervalului celor 
două săptămâni, valorile ter-
mice diurne vor fi  în general 
apropiate de cele normale pen-
tru această perioadă din an, cu 
maxime de 18 – 21 de grade, 
în medie regională. Minimele 
nocturne vor fi , în special în 
prima săptămână, mult mai ri-
dicate decât în intervalul ce s-a 

încheiat, local peste cele clima-
tologic specifi ce, cu 8 – 12 gra-
de, mediat regional. 

Pentru perioada 29 septem-
brie – 2 octombrie este esti-
mată o creştere a temperatu-
rilor diurne, ce pot fi chiar şi 
peste norma perioadei, în 
timp ce în cursul nopţilor se 
vor înregistra valori apropia-
te de normal. Ulterior acestui 
interval de timp, se estimea-
ză o uşoară răcire a vremii. 
Probabilitatea pentru apariţia 
ploilor va fi relativ ridicată, 
însă acestea vor fi în general 
slabe cantitativ, doar pentru 
perioada 26 – 27 septembrie 
fiind posibile şi cantităţi de a-
pă mai însemnate.

La munte, ziua, vor fi  valori 
de 8 – 15 grade, iar pe parcur-
sul nopţilor temperaturi uşor 
negative vor fi  doar la altitudini 
de peste 2.000 de metri.
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Ziua Mondială Fără Mașini nu a existat la Cluj-Napoca
Bicicliștii au marcat, duminică, „Ziua Mondială Fără Mașini” la Cluj.  Ei le-au lăsat șoferilor mesaje de atenționare 
cu privire la faptul că au încălcat normele legale chiar cu ocazia celebrării acestei zile. Pagina 3

In ritm de melc
Inaugurarea autostrăzii Sebeș-Turda ar fi trebuit să aibă loc în 2016
De câte ori vizitează șantierul Autostrăzii 

Sebeș-Turda, ministrul Transporturilor pro-

mite marea cu sarea. Răzvan Cuc a vizitat 

lotul 1 în data de 12 septembrie, insistând 

asupra faptului că segmentul de 17 kilome-

tri va putea fi  dat în folosință șoferilor în-

că din acest an. Cu toate acestea, cu ajuto-

rul câtorva imagini din dronă cu stadiul lu-

crărilor, situația în teren este mult sub 

așteptări, mai ales în cele mai întârziate 

puncte, nodurile rutiere Alba Iulia Nord și 

Sebeș. Asociația Pro Infrastructură (API) 

este de părere că „penibilul și incompetența” 

care s-au instalat în ultimele luni la vârful 

Ministerului Transporturilor „au atins un 

nou maxim greu de egalat pe viitor”. 

Pesimiști, membrii API afi rmă că, dacă lu-

crările vor continua în același ritm foarte 

slab, riscul ca lotul 1 al Autostrăzii A10 să 

nu fi e terminat nici măcar anul viitor este 

cât se poate de real! Pagina 4

8 ani pentru Parkingul Hasdeu
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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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Primăria se laudă că 

a demarat construcţia a nu 

mai puţin de 13 parkinguri 

în cartiere şi în zona cen-

trală. Patru din ele vor fi  

inaugurate anul viitor. 

Primarul Emil Boc promi-

te patru noi parkinguri pâ-

nă în septembrie 2020. Este 

vorba de două parkinguri pe 

strada Primăverii şi alte do-

uă pe Mogoşoaia şi în Haş-

deu, care, potrivit primaru-

lui, vor fi  inaugurate peste 

un an. Aceste parkinguri vor 

oferi aproape 1.300 de locuri 

de parcare.

Edilul Clujului a vizitat şa-

niterul viitorului Parkig Haş-

deu, care urmează să ofere 

320 locuri de parcare.

Parkingul se realizează în 

Complexul Studenţesc Haş-

deu, pe strada Păstorului nr. 

67-69, iar termenul de fi nali-

zare al acestuia este luna au-

gust 2020.

Potrivit unei postări pe Fa-

cebook, primarul Emil Boc 

spune că “în acest moment 

se desfăşoară următoarele lu-

crări la fundaţiile speciale: 

lucrări de forare, armare şi 

betonare la piloţii sub radi-

er, se montează cofrajele la 

grinda coronament, lucrări 

de piconare capete piloţi, se 

execută forarea ultimilor 4 

piloţi de incintă”.

Parkingul va avea un nivel 

de subsol, 2 niveluri de demi-

sol, parter, 3 etaje supratera-

ne, terasă şi 320 de locuri de 

parcare dintre care: 6 pentru 

persoane cu dizabilităţi şi 10 

pentru maşini electrice, plus 

4 locuri motociclete/mopede 

şi 11 locuri pentru biciclete.

Construcţia este realiza-

tă pe o suprafaţă de 1476,80 

mp, iar valoarea totală a in-

vestiţiei este de 23,7 mili-

oane lei fără TVA. În pre-

zent, miile de studenţi cazaţi 

în campusul studenţesc be-

nefi ciază doar de 76 de lo-

curi de parcare.

„Din cauza unui număr 

redus (insufi cient) de locuri 

de parcare în incinta campu-

sului universitar, studenţii ca-

re deţin autoturisme sunt obli-

gaţi de situaţie, cu încălcarea 

repetativă a regulilor elemen-

tare de circulaţie, să parche-

ze pe străzile adiacente – 

Hasdeu, Păstorului, Piezişă 

-până la zona pietonală – pe 

ambele direcţii, pe trotuare 

şi pe carosabil, reducând şi 

deoseori blocând benzile de 

circulaţie şi trotuarele”, ara-

tă municipalitatea.

Demersurile pentru reali-

zarea parkingului au început 

în aprilie 2012 între primarul 

interimar de atunci, Radu Mo-

isin şi conducerea universi-

tăţii. Atunci, Moisin estima 

că lucrările ar putea demara 

în toamna lui 2012 sau înce-

putul lui 2013. Abia după pa-

tru ani, Primăria a reuşit să 

lămurească aspectele legate 

de devierea reţelelor subte-

rane de pe terenul viitorului 

parking şi chestiunile referi-

toare la proiectare.

Atât primarul Emil Boc, cât 

şi viceprimarul Dan Tarcea, 

susţin că municipalitatea a 

demarat în această perioadă 

construcţia a nu mai puţin de 

13 parkinguri în cartiere şi în 

zona centrală. Este vorba, pe 

lângă parkingurile Primăverii 

nr. 20 şi nr. 8, de parkinguri-

le Hasdeu, Mogoşoaia, Trotu-

şului, Albac, Azuga, Gheor-

ghe Dima, Sighişoarei, parkin-

gul de la Oncologie, parkin-

gul subteran din Piaţa Cipa-

riu sau parkingul privat pe 

strada Avram Iancu.

8 ani pentru Parkingul Hasdeu
Construirea unui parking nou în Hasdeu a fost anunţată 
în campania electorală pentru alegerile locale din 2012

Accident mortal la Poieni
La data de 21 septembrie, în jurul orei 
18:35, pe un drum local din comuna Poieni 
a avut loc un grav accident de circulaţie, 
soldat cu decesul unei persoane și rănirea 
alteia. Potrivit IPJ Cluj, un bărbat de 52 de 
ani, din comuna Poieni, a condus un an-
samblu de vehicule format din tractor și re-
morcă, pe un drum comunal din comuna 
Poieni, între localităţile Tranișu și Valea 
Drăganului, iar la un moment dat a pierdut 
controlul asupra vehiculului, care s-a răstur-
nat. „În urma accidentului, tractoristul a 
fost rănit, iar un alt bărbat de 27 de ani, 
pasager în tractor, a decedat la faţa locului. 
În urma verifi cărilor efectuate, poliţiștii au 
constatat faptul că bărbatul de 52 de ani 
avea dreptul de a conduce suspendat și se 
afl a sub infl uenţa băuturilor alcoolice, re-
spectiv cu o concentraţie de peste 0,15 
mg/l alcool pur în aerul expirat. Faţă de 
acesta, poliţiștii au dispus măsura reţinerii 
pentru 24 de ore la data de 22 septembrie, 
iar la expirarea perioadei de reţinere, băr-
batul va fi  prezentat în faţa magistraţilor în 
vederea dispunerii altei măsuri preventive”, 
transmite IPJ Cluj.

O maşină a ajuns cu roţile 
în sus pe „centura” 
Grigorescu – Floreşti

Un accident rutier a avut loc, luni, în jurul 
prânzului, pe șoseaua de legătură dintre 
cartierul Grigorescu și comuna Florești. 
Potrivit ISU Cluj, o autospecială cu modul 
de descarcerare a fost alarmată ca urmare 
a răsturnării unui autoturism în afara părţii 
carosabile, pe drumul de legătură Donath – 
Florești. Pompierii au găsit autoturismul 
răsturnat pe o parte, în afara părţii carosa-
bile și șoferul ieșit în afara mașinii, infi r-
mând zvonurile potrivit cărora acesta ar fi  

fugit de la faţa locului. Din fericire, nu au 
fost persoane care să solicite consultul echi-
pajelor SMURD. Pompierii sosiţi la locul 
evenimentului au luat măsuri de siguranţă 
privind autoturismul răsturnat prin decupla-
rea bornelor, au sprijinit șoferul să readucă 
autoturismul pe roţi și au sprijinit curăţirea 
părţii carosabile de uleiul auto scurs.

Tânăr arestat după o 
spargere de 3.000 €
Poliţiștii clujeni au identifi cat și reţinut pen-
tru 24 de ore un tânăr de 22 de ani, din ora-
șul Ungheni, judeţul Mureș. Potrivit IPJ Cluj, 
tânărul este cercetat sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de „furt califi cat”. Acesta este bă-
nuit că, în noaptea de 28 spre29 august, ar 
fi  sustras dintr-o autoutilitară ce era parcată 
pe strada Sarmisegetuza, din municipiul 
Cluj-Napoca, mai multe scule electrice. “La 
expirarea perioadei de reţinere, bărbatul a 
fost prezentat în faţa magistraţilor, iar în ba-
za probatoriului administrat, judecătorul de 
drepturi și libertăţi a dispus arestarea pre-
ventivă pentru 30 de zile. Prejudiciul total de 
aproximativ 3.000 de euro, estimat de par-
tea vătămată, a fost recuperat în proporţie 
de 75%”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

Edilul Clujului a vizitat şaniterul viitorului Parkig Haşdeu, 
care urmează să ofere 320 locuri de parcare
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#FĂRĂȘTIRI

În 23 septembrie 1985, Giancarlo Siani, jurnalist la cotidianul «Il Mattino», a fost asasinat de Camora (Mafi a napoletană).
A fost împușcat în mașină, la câțiva metri de casă. Abia împlinise 26 de ani.

„Criminalitatea, 
corupţia nu se combat 
numai cu Poliţia. 
Pentru a alege, 
oamenii trebuie să ştie, 
să cunoască faptele. 
Ceea ce un jurnalist 
trebuie să facă este 
să informeze!”

Giancarlo Siani
        jurnalist

490 de garaje din 507 

au fost desfi inţate voluntar 

în cartierul Gheorgheni, 

susţine primarul Emil Boc, 

care mai spune că restul 

de 17 garaje vor fi  desfi in-

tate pe cale administrativa 

de către Primaria 

Cluj-Napoca. 

„Acum, Primăria va ame-

naja locuri de parcare (inclu-

siv parkinguri, acolo unde 

spaţiul permite) şi spaţii ver-

zi pe locaţiile garajelor desfi -

inţate. Activitatea de demola-

re a garajelor continuă şi în 

celelalte cartiere ale oraşului”, 

spune edilul Clujului.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

punctat cu altă ocazie că sunt 

prevăzute 7 parkinguri în zo-

na Gheorgheni, primul dintre 

acestea fi ind o premieră la ni-

velul municipiului. Planul au-

torităţilor locale este să du-

bleze măcar numărul locuri-

lor de parcare după demola-

rea garajelor existente acum.

„Pe Titulescu avem un PUZ 

de regenerare urbană. Avem 

prevăzută 7 parkinguri în acea 

zonă, avem suprafeţele de te-

ren cuprinse între 1.200–3.500 

mp. Nu ne propunem ca, da-

că pe o platformă au fost 70 

de garaje, să creăm sute de lo-

curi de parcare, este sufi cient 

să le dublăm”, a declarat Tar-

cea, la un post de radio local.

Viceprimarul a reconfi r-

mat că primul parking care 

va fi  construit va fi  în carti-

erul Gheorgheni, pe strada 

Liviu Rebreanu. Acesta pare 

inspirat din parkingul modu-

lar de la aeroportul din Mün-

chen, construit pe o structu-

ră metalică uşoară.

Aproape 500 de garaje 
desfiinţate în Gheorgheni

Rezultate intermediare 

după „Let’s Do It, 

Romania!” în judeţul Cluj: 

peste 4.800 de saci de 

deşeuri au fost strânşi!

Cu ocazia Zilei de Curăţenie 

Naţională în România, la nive-

lul judeţului Cluj, „Let’s Do It, 

Romania!”, în parteneriat cu 

Consiliul Judeţean Cluj, a reu-

şit să mobilizeze circa 570 de 

voluntari, fi ind adunaţi un to-

tal de 4.800 de saci de deşeuri.

În cele două locaţii princi-

pale de curăţenie, Măguri-Ră-

cătău, respectiv Lacul Tarni-

ţa – zona aparţinând comu-

nei Gilău, au participat 370 

de voluntari, repartizaţi ast-

fel: la Măguri-Răcătău au lu-

at parte circa 220 de volun-

tari, care au colectat nouă to-

ne de deşeuri, în timp ce la 

Tarniţa au participat în jur de 

150 de voluntari, fi ind strânşi 

1.200 de saci. În celelalte lo-

caţii din judeţ au fost adunaţi 

1.100 de saci, un volum im-

portant fi ind colectat în co-

muna Chinteni.

Mizeria de pe Tarniţa. 
Mii de saci de gunoi.

Clubul de Cicloturism 

„Napoca” (CCN) a marcat, 

duminică, „Ziua Mondială 

Fără Maşini” la Cluj. 

Cu acest prilej, cicliştii au 

organizat o serie de acţiuni 

de informare a cetăţenilor şi 

atenţionare a şoferilor, în spe-

cial a celor care nu respectă 

normele legale şi incomodea-

ză bicicliştii şi pietonii prin 

oprirea sau staţionarea abu-

zivă pe trotuare sau pistele de 

biciclete, se arată într-un co-

municat remis de Clubul de 

Cicloturism „Napoca”.

Membrii CCN au plasat 

pe autoturismele imobiliza-

te ilegal pe piste de bicicle-

tă nu doar obişnuitele auto-

colante de atenţionare cu pri-

vire la abuzivitatea modului 

în care sunt oprite, ci şi scri-

sori de atenţionare a şoferu-

lui respectiv cu privire la fap-

tul că a încălcat normele le-

gale chiar de Ziua Modială 

Fără Maşini.

„Din păcate Clujul nu a 

participat decât neofi cial şi 

pur simbolic în 2019 la acest 

eveniment european. Există 

soluţii: transportul în comun, 

bicicleta, mersul pe jos”, spu-

ne Radu Mititean, directorul 

executiv CCN.

Ziua Mondială Fără Maşini 
nu a existat la Cluj-Napoca

Timişoreanca Petra Popa a 

câştigat concursul de con-

cepte pentru iluminatul 

festiv în vederea amenajă-

rii Parcului Primăverii din 

cartierul clujean Mănăştur. 

„Follow me” este conceptul 

propus tânără arhitectă. 

Aceasta a fost cea de-a cin-

cea ediţie a concursului 

de soluţii pentru iluminat 

festiv Lights On, singurul 

de acest fel din ţară.

Organizată de Asociaţia 

Daisler şi de Primăria Cluj-Na-

poca, acesta a avut scopul 

de a găsi soluţii pentru ilu-

minatul festiv al Parcului Pri-

măverii, tema acestei ediţii 

fi ind conştientizarea.

Aceştia au luat în calcul toa-

te planşele depuse şi au apre-

ciat caracterul original, suste-

nabilitatea proiectelor tradusă 

în posibilitatea nu doar de re-

plicare în anii următori, ci şi 

de reutilizare în alt spaţiu, pre-

cum şi fezabilitatea din punct 

de vedere tehnic. 

Soluţia câştigătoare se în-

cadrează în bugetul de im-

plementare de 71.000 de lei, 

de care se va ocupa autori-

tatea publică.

Impactul proiectului Lights 

ON la nivelul municipiului 

este important, perdeaua de 

beculeţe care împodobeşte 

peisajul în zona Pieţei Muze-

ului fi ind una dintre moşte-

nirile acestuia. 

Lights ON este un proiect 

al Asociaţiei Daisler. Scopul 

asociaţiei este reactivarea spa-

ţiilor urbane din oraşe. Din 

2017 asociaţia dezvoltă con-

ceptul Strada Potaissa – Piaţa 

de Flori Altfel, singurul street 

delivery din ţară costumat într-o 

piaţă de fl ori altfel.

Cum va arăta Parcul Primăverii din Mănăștur
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Stimați Corporatiști din generația Decrețeilor – voi ați 
primit pe gratis școala, liceul și facultatea – întoarceți 
favoarea investind în copiii din învățământul dual.
O clasă de 20 de copii care 

primesc o bursă de 500 lei 

pe lună de la angajator 

(plus 200 de lei de la stat) 

costă la un calcul simplu 

cam 100 mii de lei pe an, 

adică 300 mii pe toată 

durata școlii de 3 ani.

La care putem adăuga 100 

mii lei campaniile de promo-

vare în şcolile rurale, discuţi-

ile cu primarii şi aducerea pă-

rinţilor să vadă locul de mun-

că. În 2019 trebuie cu toţii să 

înţelegem că lucrurile s-au 

schimbat radical de pe vre-

mea când muncitorul la strung 

era îmbrăcat într-un halat mur-

dar şi plin de vaselină.

Aşadar, costă mai puţin de 

100 mii de euro, distribuiţi pe 

o perioadă de 3 ani, să dai o 

altfel de şansă la 20 de copii. 

Şi nu numai să studieze şi să 

se califi ce într-o meserie, dar 

şi să aibă 700 lei pe lună pen-

tru cheltuieli şi să primească 

garantat la sfârşitul stagiului 

un job în industriile care as-

tăzi sunt incredibil de afecta-

te de criza forţei de muncă – 

manufactură, comerţ, ospita-

litate, construcţii. Iar investi-

ţia se întoarce probabil ime-

diat, pentru că după ce împli-

nesc 16 ani copiii pot fi  anga-

jaţi încă din băncile şcolii cu 

jumătate de normă.

Este falsă îngrijorarea con-

form căreia nu există nici o 

garanţie că absolventul va ră-

mâne la agentul economic la 

care şi-a făcut practica în 

muncă. Şi este laşă premiza 

să-i laşi pe alţii să investeas-

că ca mai apoi să le furi an-

gajaţii. Am mai spus că 3 ani 

este timp sufi cient să-ţi cu-

noşti şi îndrăgeşti angajato-

rul şi jobul – dezvoltarea vo-

caţională nu poate fi  înlocu-

ită de nimic. Şi chiar dacă u-

nii dintre copii ar pleca 

într-adevăr la sfârşitul peri-

oadei de practică rămâne mul-

ţumirea că nu sunt pe dru-

muri, fără să aibă şcoală sau 

meserie. Probabil cea mai ma-

re satisfacţie după acest men-

torat de 3 ani este şansa ca-

re li se dă tinerilor să rămâ-

nă în ţară. Pentru ca după 

2022, cu un salariu de 

800-1000 Euro pe lună nu mai 

există motive să-ţi cauţi no-

rocul între străini.

Deşi se înmulţesc liceele 

care au deschis porţile învă-

ţământului dual, numărul 

copiilor care îl urmează es-

te încă descurajant, sub 

7.000. În condiţiile în care 

abandonul şcolar după gim-

naziu este de 16% (date din 

2018) aproape dublu faţă de 

media UE, şi de peste 25% 

în mediul rural. Datele sta-

tistice din 2016 arată că aproa-

pe 300 mii de tineri cu vâr-

ste atunci între 18 şi 24 de 

ani au abandonat şcoala şi 

nu s-au mai dus niciodată la 

liceu sau la şcolile profesio-

nale, plecând din timpul sau 

imediat după gimnaziu. 1,6% 

din populaţia României. Şi 

aproape 500 mii de tineri pâ-

nă în 25 de ani nu studiază, 

nu se instruiesc, nu lucrea-

ză (NEET). 2,7% din popu-

laţia României.

Aşadar, stimaţi Corpora-

tişti din generaţia Decreţei-

lor, dacă nu aveţi un plan de 

responsabilitate socială du-

rabilă care să ajute comuni-

tăţile: Iată-l! La treabă. Fiţi 

generoşi. Daţi înapoi o par-

te din ce aţi primit voi pe 

gratis iar investiţia vă va fi  

returnată tot vouă.

Dacă top 1000 de angaja-

tori din domeniile menţiona-

te mai sus, care au în compo-

nenţa managementului şi a 

consiliilor de administraţie li-

deri din generaţia decreţeilor, 

ar investi 300 mii de lei în par-

cursul dual a 20 de copii timp 

de 3 ani, am avea la nivel na-

ţional 20.000 de tineri califi -

caţi care vor anula statisticile 

disperate de mai sus. Iar da-

că ciclul ar continua an de an 

s-ar forma la fi ecare sfârşit de 

sezon 60.000 de absolvenţi 

califi caţi. În 5 ani s-ar rezol-

va şi problema educaţiei 

post-gimnaziu şi cea a defi ci-

tului de forţă de muncă.

Asta da CSR şi ROI.

Dragoş Damian, 

CEO Terapia Cluj

Prezent pe şantierul lotu-

lui 1 al Autostrăzii A10 

Sebeş-Turda, ministrul 

Transporturilor a continuat 

„să propage minciuna 

sfruntată” că tronsonul 

de 17 km se va deschide în 

acest an, susţine Asociaţia 

Pro Infrastructură (API).

Răzvan Cuc a vizitat lotul 

1 în data de 12 septembrie, 

insistând asupra faptului că 

segmentul de 17 kilometri va 

putea fi  dat în folosinţă şofe-

rilor încă din acest an. Cu toa-

te acestea, API, cu ajutorul 

câtorva imagini din dronă cu 

stadiul lucrărilor, a arătat că 

situaţia în teren este mult sub 

aşteptări, mai ales în cele mai 

întârziate puncte, nodurile ru-

tiere Alba Iulia Nord şi Sebeş.

„Este evident pentru orici-

ne (cu excepţia ministrului) că 

autostrada nu poate fi  termi-

nată în următoarele trei luni, 

având în vedere că urmează 

perioada de toamnă cu vreme 

instabilă. În plus, mobilizarea 

constructorului este foarte sla-

bă. Oare ce scuză răsufl ată va 

mai folosi Răzvan Cuc la sfâr-

şit de an? Că a plouat prea 

mult? Că el nu ştie nimic, aşa 

i s-a promis, altcineva e de vi-

nă, el e doar un simplu trans-

miţător de mesaje?”, se arată 

într-un mesaj al ONG-ului.

Reprezentanţii Asociaţiei 

sunt de părere că „penibilul şi 

incompetenţa” care s-au insta-

lat în ultimele luni la vârful Mi-

nisterului Transporturilor „au 

atins un nou maxim greu de 

egalat pe viitor”. Pesimişti, mem-

brii API afi rmă că, dacă lucră-

rile vor continua în acelaşi ritm 

foarte slab, riscul ca lotul 1 al 

Autostrăzii A10 să nu fi e ter-

minat nici măcar anul viitor es-

te cât se poate de real!

„Conform monitorizării 

noastre constante, lucrările 

avansează într-un ritm foarte 

redus la nodurile rutiere Se-

beş şi Alba Iulia Nord, iar si-

tuaţia gropii de gunoi de pe 

breteaua Alba Iulia Sud încă 

nu este rezolvată! În condiţi-

ile actuale, există riscul ca lo-

tul să nu fi e fi nalizat nici în 

2020, ce să mai vorbim de 

2019!”, avertizează Asociaţia 

Pro Infrastructură.

Autostrada A10 Sebeş – 

Turda traversează judeţele Al-

ba şi Cluj având lungimea to-

tală de 70 km şi leagă auto-

străzile A1 şi A3.

Autostrada Sebeş – Turda 

ar fi  trebuit fi nalizată în 2016. 

Lucrarea este împărţită pe pa-

tru loturi, dintre care 3 şi 4 

au fost date în folosinţă, iar 

pe 1 şi 2 se înregistrează ce-

le mai mari întârzieri.

În luna martie, ministrul 

Transporturilor, Răzvan Cuc, 

declara că lotul 1 al autostră-

zii Sebeş-Turda va fi  gata pâ-

nă la sfârşitul anului în curs, 

ofi cialul guvernamental men-

ţionând că a primit asigurări 

similare şi din partea construc-

torului lotului 2.

Cu prilejul vizitei pe care 

a efectuat-o în februarie pe 

şantierul acestei autostrăzi, 

Răzvan Cuc a spus că loturi-

le 1 şi 2 Sebeş-Turda vor fi  fi -

nalizate până la sfârşitul anu-

lui. În cazul loturilor 1 şi 2, 

progresul fi zic era atunci de 

61,35%, respectiv 49%.

Lotul 1 al Autostrăzii 
Sebeş-Turda nu va fi 
gata nici anul viitor
De câte ori vizitează șantierul Autostrăzii Sebeș-Turda, 
ministrul Transporturilor promite marea cu sarea

Lanţul internaţional 

Radisson se extinde pe piaţa 

din România cu un nou 

hotel, la Cluj, dezvoltat de 

Winners Park Invest, com-

panie controlată indirect de 

Horia Ciorcilă, preşedintele 

Banca Transilvania.

Hotelul va opera sub bran-

dul Radisson Blu, cel mai ma-

re brand hotelier din segmen-

tul de 5 stele din Europa, pre-

zent deja pe piaţa din Româ-

nia cu un hotel în Bucureşti.

Winners Park Invest a cum-

părat în toamna trecută, de la 

SIF Moldova, hotelul Sport 

din Cluj, într-o tranzacţie ca-

re s-a ridicat la 3,6 milioane 

de euro, potrivit unui anunţ 

al societăţii de investiţii.

Hotelul urmează să fi e inau-

gurat în primăvara anului 2021.

„Suntem încântaţi să cola-

borăm cu Radisson Hotel 

Group, unul dintre liderii in-

dustriei hoteliere. Am căutat 

un brand care să răspundă ne-

voilor clienţilor din regiunea 

noastră, atât pentru turismul 

de agrement, cât şi pentru tu-

rismul de afaceri, un brand cu 

care aceştia să se identifi ce şi 

suntem mândri că am găsit 

partenerul ideal în Radisson 

Blu. Cluj-Napoca este o desti-

naţie ofertantă şi aşteptăm cu 

nerăbdare să deschidem por-

ţile către toţi cei care caută ex-

perienţe autentice”, a declarat 

Nina Moldovan, preşedintele 

Consiliului de administraţie şi 

reprezentantul investitorului 

Winners Park Invest.

Hotelul va avea 149 de ca-

mere de diverse tipuri, de la 

camere standard şi superioa-

re la apartamente şi zone VIP.

Situat în zona ultracentra-

lă a oraşului, lângă stadionul 

Cluj Arena, hotelul este uşor 

accesibil, iar aeroportul inter-

naţional Cluj-Napoca, afl at la 

doar 9 km distanţă, asigură 

zboruri directe către 48 de 

oraşe europene.

Hotel Sport se transformă în Radisson Blu
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Corina Croitoru (foto dreap-

ta) a intrat în gura noului 

preşedinte al PSD Cluj, 

Liviu Alexa, cel care i-ar fi  

cerut demisia pe motiv 

de inactivitate în Consiliul 

Local al municipiului 

Cluj-Napoca. De asemenea, 

Alexa i-a cerut demisia şi lui 

Ovidiu Chifor (foto stânga),  

şeful Direcţiei Judeţene 

de Sport şi Tineret Cluj.

„În urmă cu doi ani, cople-

şit de inspiraţie paremiologi-

că, domnul Liviu Alexa îmi 

dedica, în calitate de prob jur-

nalist, desigur, un articol din 

care cetăţenii erau invitaţi să 

reţină că aş fi  «o scroafă sui-

tă-n copac», fi indcă evitasem 

să dau un răspuns telefonic 

la o întrebare abrupt formu-

lată de un reporter agresiv, 

oferindu-mă, în schimb, foar-

te politicos, să răspund în 

scris”, se arată într-un mesaj 

al consilierului local PSD.

„Astăzi (n.red. luni), mânat 

de modelul despotului feudal 

fascinat de proiectul său poli-

tic – piramida de capete –, ace-

laşi domn îmi solicită «respec-

tuos», în calitate de preşedinte 

proaspăt uns al organizaţiei po-

litice social-democrate din ca-

re fac parte de 10 ani, demisia 

din funcţia de consilier local al 

municipiului Cluj-Napoca, pe 

motiv de inactivitate”, dezvă-

luie Corina Croitoru.

După ce a fost înlăturat 

de la şefia organizaţiei ju-

deţene, Horia Nasra a înce-

put un adevărat război des-

chis cu noul lider al soci-

al-democraţilor clujeni. De-

putatul PSD de Cluj se adre-

sează „luminatei” conduceri 

a PSD, în frunte cu premie-

rul Viorica Dăncilă, Eugen 

Teodorovici şi Mihai Fifor, 

afirmând că, „în spiritul abu-

ziv al vechiului regim a că-

rui fantomă bântuie încă 

partea asta de Europă”, Li-

viu Alexa a început „sublim 

curăţenia de tineri”.

„Pentru incompetenţa cra-

să de care dă dovadă, soli-

cit public demisia lui Ovidiu 

Chifor din fruntea Direcţiei 

Judeţene de Sport şi Tineret 

Cluj”, susţine Alexa. Mai de-

parte, liderul social-demo-

craţilor clujeni afi rmă că Ovi-

diu Chifor „nu a fost în sta-

re să facă nimic” pentru ti-

neretul clujean şi pentru dez-

voltarea sportului de masă 

în Cluj-Napoca.

Încă două ţinte pe lista 
noului șef al PSD Cluj

Echipamente noi pentru 

Spitalul de Copii. Consiliul 

Judeţean Cluj promite 

„reparaţii capitale” şi 

asfaltarea căilor de acces.

Consiliul Judeţean Cluj va 

aloca pentru Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii, unita-

te sanitară afl ată în subordi-

nea forului administrativ ju-

deţean, suma de 1.205.250 de 

lei (circa 254.000 de euro) 

pentru achiziţionarea unor a-

paraturi şi echipamente me-

dicale de ultimă generaţie.

Concret, resursele fi nanci-

are alocate vor fi  utilizate 

pentru achiziţionarea de că-

tre Consiliul Judeţean a ur-

mătoarelor aparate şi echipa-

mente, care vor fi  date în fo-

losinţa spitalului: un sistem 

de radiofrecvenţă monopo-

lar/bipolar, o trusă de timpa-

noplastie pediatrică, 120 de 

computere SFF cu monitor, 

un microscop de consultaţii, 

o autosanitară cu tracţiune 

electrică pentru transportul 

cu targa a pacientului.

De asemenea, Spitalul de 

Copii va fi  dotat cu un apa-

rat de dializă peritoneală au-

tomat, două holtere EKG, do-

uă fotolii pat pentru hemo-

dializă, un cuptor histologie, 

un scaun ORL electric, o son-

dă pentru ecografi e muscu-

loscheletal, un sistem de tip 

Tourniquet automat precum 

şi o serie de echipamente şi 

dotări ultramoderne ce vor 

intra în dotarea bucătăriei 

spitalului.

„Nu în ultimul rând, inves-

tiţiile Consiliului Judeţean Cluj 

ce vor fi  efectuate la nivelul 

Spitalului de Urgenţă pentru 

Copii vor viza şi realizarea 

unor lucrări de reparaţii capi-

tale şi de asfaltare a unor căi 

de acces”, promit reprezen-

tanţii forului judeţean, potri-

vit unui comunicat de presă 

remis presei.

La începutul anului, pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj, Alin Tişe, a anun-

ţat că în cursul acestui an va 

demara toate procedurile pen-

tru construirea, din fonduri 

proprii, a unui spital pedia-

tric cu 700 de locuri. Potrivit 

lui Tişe, viitorul spital este po-

ziţionat între cele două cen-

turi (centura Vâlcele-Apahida 

şi viitoarea centură metropo-

litană) cu acces la străzile Bor-

hanci şi Sopor. În acest sens, 

Primăria Cluj-Napoca a fost 

de acord să cedeze 7 hectare 

de teren Consiliului Judeţean 

pentru a ridica spitalul regio-

nal pediatric.

Până la Spitalul Monobloc, Consiliul Județean 
alocă bani Spitalului de Urgență pentru Copii

Horea Petrehuş, co-iniţia-

tor al petiţiei „Opriţi tăie-

rile abuzive din Pădurea 

Hoia-Baciu” alături de 

Alex Surducan şi deputa-

tul independent Adrian 

Dohotaru, cere intervenţia 

administraţiei Boc pentru 

ca Pădurea Hoia-Baciu 

să rămână, cu adevărat, 

o pădure de protecţie pen-

tru clujeni, mai ales că 

300 de hectare din ea ţin 

de Cluj-Napoca, din care 

50 de hectare în intravi-

lan şi peste 250 în extra-

vilanul municipiului.

„Duminică, 22 septembrie, 

am constatat un furt de arbori 

din Pădurea Hoia-Baciu. Am 

anunţat poliţia şi Direcţia Sil-

vică Cluj, care au acţionat 

prompt. Aşteptăm implicarea 

concretă a Primăriei Cluj-Na-

poca în cazuri de genul aces-

ta, ea fi ind principalul benefi -

ciar prin zona de agrement ca-

re oferă Pădurea Hoia-Baciu 

cetăţenilor Clujului. Directorul 

general al Regiei Naţionale a 

Pădurilor (n.red. Gheorghe Mi-

hăilescu) încurajează colabo-

rarea silvicultorilor cu toate in-

stituţiile statului şi ONG-urile 

de profi l pentru o pază cât mai 

bună şi o gestionare cât mai 

durabilă a pădurilor Români-

ei”, a declarat Horea Petrehuş.

„Vrem ca administraţia Boc 

să ceară planuri de amenaja-

ment proprietarilor cât mai 

restrictive în ceea ce priveşte 

tăierea pădurii şi să existe o 

colaborare reală între Primă-

rie, Direcţia Silvică şi ONG-uri-

le de mediu care au lansat cea 

mai mare petiţie locală. Asta 

e cu atât mai important cu cât 

proprietarii privaţi fac presi-

uni ca din toamnă să se taie 

din pădure”, avertizează de-

putatul Adrian Dohotaru.

Acesta susţine că au exis-

tat mai multe promisiuni din 

partea autorităţilor locale, în-

să nu s-a rezolvat nimic. Toc-

mai din acest motiv, petiţia 

rămâne activă. „O depunem 

doar când Primăria Cluj ac-

ceptă să se întâlnească cu, 

noi, iniţiatorii petiţiei, şi toţi 

factorii implicaţi”, dezvăluie 

deputatul independent de 

Cluj. În ce constă implicarea 

Primăriei? „Vrem să vedem 

patrule ale poliţiei locale ca 

să diminuăm furturile!”, afi r-

mă Adrian Dohotaru.

Pădurea Hoia-Baciu, care 

se afl ă sub ocrotirea Ocolu-

lui Silvic Cluj, este situată pe 

raza administrativă a comu-

nei Baciu, explică primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc. Edilul dezvăluia 

că, în toamna anului trecut, 

a fost aprobată o rundă de 

tăieri, fapt confi rmat şi de şe-

ful Ocolului Silvic Cluj, Adri-

an Apostoaie. Acesta din ur-

mă a mărturisit că haosul 

ecologic a fost stârnit de pro-

prietarii neglijenţi, care şi-au 

transportat lemnele într-un 

mod bezmetic.

Ocolul Silvic, „între 
ciocan şi nicovală”

Contactat de Monitorul de 

Cluj pentru un punct de vede-

re, şeful Ocolului Silvic Cluj, 

Adrian Apostoaie, admite că 

imaginea sinistră lăsată în ur-

mă de proprietarii care şi-au 

procurat lemnele îl nemulţu-

meşte. Acesta susţine însă că 

îi este greu să împace şi ca-

pra şi varza, adică să mulţu-

mească atât ecologiştii, cât şi 

proprietarii de păduri care îşi 

cer drepturile.

Şeful Ocolului Silvic Cluj 

din cadrul Direcţiei Silvice ju-

deţene dă asigurări că nu se 

fac tăieri ilegale, proprietarii 

din zonă având contracte de 

pază cu Ocolul. Acesta afi r-

mă că, în urma reclamaţiilor, 

exploatările autorizate au fost 

stopate pentru puţină vreme, 

însă au fost reluate la scurt 

timp la insistenţele proprieta-

rilor de păduri, cei mai mul-

ţi din zona Suceagului.

Hoţi de lemne în Hoia-Baciu, 
demascaţi de voluntari
Horea Petrehuş, şeful corpului de voluntari de la Garda de Mediu, 
a dat pe mâna poliţiei clujene alţi hoţi de lemne pe care i-a descoperit, 
duminică, în apropierea Pădurii Hoia-Baciu

Horea Petrehuş, co-iniţiator al petiţiei „Opriţi tăierile abuzive din Pădurea Hoia-Baciu
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Primăria Cluj-Napoca anun-

ţă desfăşurarea ediţiei a IX-a 

a Zilelor Clujului în perioa-

da 27-30 septembrie.

Creativ, dinamic, colorat, 

multicultural, conectat şi inclu-

ziv, evenimentul Zilele Cluju-

lui refl ectă comunitatea căreia 

îi este dedicat.

Devenit un eveniment de re-

ferinţă pentru clujeni şi turişti, 

Zilele Clujului este o sărbătoare 

a întregii comunităţi.

Vineri, 27 septembrie

Deschiderea oficială va avea 

loc vineri, 27 septembrie, ora 

17, în Piaţa Unirii cu eveni-

mentul Rhythm of the City, 

un sincron record realizat re-

alizat de copii prin muzică şi 

dans. De la ora 21, clujenii 

sunt invitaţi tot în Piaţa Uni-

rii la spectacolul „Chiritza în 

concert”, după Vasile Alecsan-

dri şi Matei Millo, un specta-

col concert de Ada Milea.

Pe strada Mihail Kogălnicea-

nu va debuta, în paralel, Festi-

valul de gastronomie, care va fi  

deschis pe durata a 3 zile. Pe 

lacul Chios, persoanele cu diza-

bilităţi se vor putea da cu caia-

cul, între orele 11.00 şi 19.00, 

dar vor fi  şi instruiri de folosi-

re a caiacului, realizate de Aso-

ciaţia Club Sportiv Caiac SMi-

le, deschise publicului larg. Acest 

eveniment se va derula pe toa-

tă durata Zilelor Clujului.

Cei care vor dori să înveţe tai-

nele tangoului argentinian vor 

putea face acest lucru între ore-

le 19:00 – 23:00 în zona Casino-

ului din Parcul Central. Vineri vor 

fi  organizate şi tururi ghidate, de 

la ora 11.00, cu plecare de la Cen-

trul de Informare Turistică, de pe 

Bulevardul Eroilor nr. 6-8, dar şi 

din alte puncte ale oraşului. A-

ceste tururi vor avea loc în fi eca-

re zi a evenimentului. Pe scena 

de pe strada Mihail Kogălnicea-

nu vor cânta vineri, 27 septem-

brie, Le Minion (ora 16.00), Strai-

ght from the Bottle (ora 19.00), 

Koszika & Thehotshots (ora 

20.00). Pe scena din Piaţa Mu-

zeului vor cânta Roland Miklos 

(ora 17.00), Mariş Rareş (ora 

19:30), Radu Fărcane (ora 20.30), 

Trupa Reea (ora 21.30) şi Estra-

da Youth Orchestra (22.30).

Sâmbătă, 28 septembrie

În această zi, clujenii sunt 

aşteptaţi, începând cu ora 17, 

în Piaţa Unirii, la parada Zile-

lor Clujului, iar de la ora 19 

vor putea urmări un spectacol 

oferit de Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima” şi de Orches-

tra Operei Naţionale Române 

Cluj. Un alt moment al serii es-

te spectacolul oferit de Corul 

şi Orchestra Filarmonicii de Stat 

„Transilvania” după care în Pia-

ţa Unirii va avea loc Gala Ope-

relor Clujene.

Pe scena din Piaţa Muzeului 

vor mixa Digitalove (18:30), DJ 

Wicked (19:30), Danaga (20:30), 

Blănilă + Quartet (21:30). Pe 

scena de pe strada Mihail Kogăl-

niceanu vor cânta Dex (12.00), 

Valeria Marcu (19.00) şi Astro-

generale (20.00).

În Parcul Central, vor fi  pre-

zenţi salvamontiştii clujeni ca-

re vor organiza evenimentul 

„Provocări la înălţime”, pentru 

amamtorii de senzaţii tari, spa-

ţiu deschis pe toată durata Zi-

lelor Clujului.

De asemenea, la cinemato-

grafele clujene, Dacia şi Mărăşti 

vor rula fi lme gratuite pe toată 

durata Zilelor Clujului.

Zilele Mănăşturului au loc în 

zona „La Terenuri”, din acelaşi 

cartier, iar în Parcul Sportiv „Iu-

liu Haţieganu” vor avea loc com-

petiţii de înot, la bazinul UBB.

„Midnight Snack” are loc în 28 

septembrie, de la ora 19.00, pe stra-

da Iuliu Maniu, unde zeci de clu-

jeni pot lua masa împreună.

Festivalul Gastronomic In-

ternaţional are loc pe strada 

Mihail Kogălniceanu, zilnic. Vi-

neri programul este între orele 

13.00 – 23.00, sâmbătă de la 

11.00 la 23.00, iar duminică, 

de la 11.00 la 20.00.

Încep Zilele Clujului. Z
concerte şi surprize la
Zilele Clujului încep pe 27 septembrie iar timp de patru zile vo
gastronoimice. Ultima ediție a Zilelor Clujului a reunit peste 2

Ultima ediție a Zilelor Clujului a reunit peste 250.000 participanți în cele 4 zile de

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 

apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile,după cum urmează:

MARŢI, 24 SEPTEMBRIE 2019
Localitatea Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Calea Turzii între str. Grigore Moisil și Kos Karoly (nr. pare);
Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 09:00-18:00

MIERCURI, 25 SEPTEMBRIE 2019
Localitatea Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Calea Turzii între str. Bună Ziua și str. Mihai Românu (nr. impare); str. Pakei Lajos; 

str. Ovidiu Iuliu Moldovan; str. Mihai Românu (partial);
Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 09:00-18:00
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 

acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Clienți

PUBLICITATE
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Duminică, 29 septembrie
Cea de a noua ediţie a Zile-

lor Clujului va continua dumi-

nică cu un program folkloric. 

Astfel, începând cu ora 13, cei 

mai îndrăgiţi interpreţi de muzi-

că populară îi vor încânta pe clu-

jeni. Printre aceştia se numără: 

Maria Golban Şomlea, Marius 

Ciprian Pop, Sava Negrean, Di-

nu Iancu Sălăjanu, Aurel Tămaş, 

Lavinia Goste, dar şi ansambluri 

folclorice.

În Piaţa Muzeului vor cân-

ta Matei Sax (18:30), Daniel 

Spencer, Elision Faria, Arlindo 

Barbarosa Rudrigues (19:30), 

Văzduh & Dao 809 & Roxana 

Niculescu (20.30) şi Swing Elec-

tric (21:30).

Pe scena de pe strada Mihail 

Kogălniceanu va cânta un invi-

tat surpriză, între orele 17.00 şi 

21.00, la momentul Picuri de 

folk, alături de Magda Puskas 

şi Rareş Suciu.

Pe strada Potaissa vor fi  spec-

tacole medievale, ateliere şi de-

monstraţii de luptă pe parcursul 

tuturor celor trei zile.

Zeci de evenimente, 
a final de septembrie
or avea loc concerte, expoziții, spectacole în stradă și show-uri 
250.000 participanți în cele 4 zile de evenimente.

e evenimente

Zilele Clujului 2019 vor marca, prin evenimente și acţiuni a-
parte, sărbătorirea unor instituţii clujene remarcabile, care 
au contribuit activ la dezvoltarea orașului în ultimul secol.

În 1919, Vasile Pârvan rostea în deschiderea anului univer-
sitar celebrul discurs „Datoria vieţii noastre”, în cadrul 
Universităţii „Babeș-Bolyai” (atunci Universitatea 
Românească), punând astfel bazele noii identităţi pe care 
universitatea clujeană avea să o dezvolte.

În același an, Facultatea Românească de Medicină și 
Academia de Agricultură au început să contureze profilul 
actualelor universităţi: Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca și Universitatea de 
Știinţe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. De 
asemenea, trei instituţii de învăţământ preuniversitar săr-
bătoresc în 2019 o sută de ani de activitate: Colegiul 
Naţional „George Coșbuc”, Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă” și Colegiul Naţional „George Bariţiu”.

Tot în 1919 își începeau activitatea culturală cele două in-
stituţii: Teatrul Naţional Cluj-Napoca și Opera Română 
Cluj-Napoca, având un rol semnificativ în dezvoltarea cultu-
rală a municipiului. În același an, este inaugurată la Cluj 
actuala Academie de Muzică „Gheorghe Dima”. Unul dintre 
cele mai importante cluburi sportive din România, atât 
prin diversitatea sporturilor practicate și a rezultatelor obţi-
nute, cât și prin constanţă, Universitatea Cluj își serbează 
de asemenea centenarul. De asemenea, Jandarmeria 
Ardeleană și-a început activitatea în 1919.

100 de ani de la înființarea UBB

Deschiderea stagiunii 

2019-20 a Filarmonicii 

de Stat „Transilvania” 

va avea loc vineri, 27 sep-

tembrie, de la ora 19:00.

Până atunci însă, Filarmo-

nica invită clujenii iubitori de 

muzică clasică să savureze 

„Concert la două piane”, un 

eveniment „de încălzire” îna-

intea debutului noii stagiuni. 

Miercuri, de la ora 19:00, pia-

niştii Daniel Ciobanu şi Ale-

xander Gadjiev vor oferi un re-

cital inedit, cu muzica lui Ma-

urice Ravel şi Igor Stravinsky.

„Până vineri când deschi-

dem oficial stagiunea 

2019/2020, vă invităm la un 

recital de excepţie. Duality – 

concert la două piane, Ravel 

& Stravinsky, Burjoazie şi de-

cadenţă, Daniel Ciobanu şi 

Alexander Gadjiev. Miercuri, 

25 septembrie, de la ora 19.00, 

la Sala Studio a Academiei de 

Muzică «Gheorghe Dima». Va 

fi  încălzirea perfectă pentru 

seara de vineri!”, se arată în 

mesajul Filarmoncii.

Daniel Petrică Ciobanu a 

început studiul pianului la 

vârsta de nouă ani în Piatra 

Neamţ. Este câştigătorul a nu-

meroase competiţii internaţi-

onale majore, inclusiv „Pre-

miul I Grand Prix”, Premiul 

Publicului şi Premiul Orches-

trei la Concursul Internaţio-

nal de Concerte pentru Pian 

al fi larmonicii din Maroc în 

2015, devenind astfel primul 

pianist din istoria competiţi-

ei care a câştigat toate premi-

ile speciale împreună cu vo-

tul unanim al juriului.

Daniel a fondat „Neamt 

Music Festival” în 2017 în Ro-

mânia pentru a crea o plat-

formă internaţională nouă şi 

puternică pentru tineri artişti. 

Festivalul, care durează timp 

de o săptămână şi are loc în 

Munţii Carpaţi din România, 

prezintă atât un repertoriu cla-

sic, cât şi muzică jazz sau pro-

iecte experimentale.

Câştigător a numeroase con-

cursuri internaţionale, Alexan-

der Gadjiev a devenit într-un 

timp foarte scurt, un nume de 

referinţă mondial a generaţiei 

tinere de pianişti concertişti. 

Născut în anul 1994, în Gori-

zia, un oraş multicultural din 

Slovenia, cu ambii părinţi pi-

anişti concertişti şi profesori, 

Alexander a fost expus de la 

vârsta de 5 ani studiului pia-

nului şi artei sunetelor.

Prima apariţie scenică a 

fost la vârsta de 9 ani alături 

de o orchestra sinfonică inter-

pretând „Concertul în Do ma-

jor” pentru pian şi Orchestra 

de Joseph Haydn. După câş-

tigarea primului premiu de 

prestigiu, „Premio Venezia”, 

concurs organizat în celebrul 

Teatru „La Fenice” din Vene-

zia, Alexander a pornit pele-

rinajul artistic spre cele mai 

înalte Săli de Concerte şi Con-

cursuri internaţionale de top.

„Concert la două piane”, încălzirea perfectă 
înaintea deschiderii sezonului la Filarmonică
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Titlu proiect „ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI POPULAŢIEI DIN JUDEŢUL CLUJ 
LA SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ“

Parteneriatul format din Ministerul Sănătaţii în calitate de lider și Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Cluj, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, SPITALUL CLINIC 
MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, Spitalul Municipal Turda, Spitalul Municipal Dej, derulează începând 
cu 17.12.2018 proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Cluj la servicii 
medicale de urgenta”, COD SMIS 125318, cofi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanţare nr. 
3612/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate 
de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 și Agenţia 
pentru Dezvoltarea Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări 
sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaţionalităţii la 
nivel naţional, regional și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de sănătate publică 
și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea 
și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare defi citare, care utilizează în continuare 
aparatura uzată fi zic și moral, prin achiziţia de echipamente noi și efi ciente, ce aduc atât o creștere 
calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane benefi ciari de 
servicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional și local.

Obiective specifi ce ale proiectului:
1.Creșterea numărului de benefi ciari de infrastructură medicală dotată.
2.Dotarea infrastructurii spitalelor.
3.Îmbunătaţirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare 

prin creșterea stării de sănătate publică.

Valoarea totală a proiectului, afenta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, este de 2.329.911,62 
lei, din care, contribuţia Uniunii Europene este de 1.630.938,15 lei.

Echipamentele achizitionate au dotat urmatoarele sectii si compatimente din cadrul spitalului: 
Compartimet Radiologie si Imagistica Medicala, Compartiment Primi Urgente, Bloc Operator si 
Sectia Anestezie si Terapie Intensiva.

In perioada: 2014-2018, au benefi ciat de servicii medicale, utilizand aceste echipamente, 
un numar de 81.831 pacienti.

Data incepere proiect: 10.08.2014
Data fi nalizare proiect: 30.08.2019p 3 9
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Titlu proiect „ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM 
AMBULATORIU PENTRU POPULAŢIA JUDEŢULUI CLUJ“

Parteneriatul format din Ministerul Sănătaţii în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială 
Judeţul Cluj, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, 
Spitalul Municipal Turda, Spitalul Municipal Dej, Spitalul Clinic Boli lnfectioase Cluj-Napoca, Spitalul 
Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello" Cluj-Napoca, 
Spitalul Municipal ,,Dr. Cornet lgna" Campia Turzii, Spitalul Municipal Gherla, Spitalul Orasenesc Huedin, 
Municipiul Dej, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de 
sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Cluj”, COD SMIS 125321, cofi nanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, în baza 
Contractului de Finanţare nr. 3630/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 
și Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau 
lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaţionalităţii la nivel na-
ţional, regional și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îm-
bunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și teh-
nologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare defi citare, care utilizează în continuare a-
paratura uzată fi zic și moral, prin achiziţia de echipamente noi și efi ciente, ce aduc atât o creștere 
calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane benefi ciari de ser-
vicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional și local.

Obiective specifi ce ale proiectului:
1.Creșterea numărului de benefi ciari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii me-

dicale comunitare și ambulatorii).
2.Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale des-

tinate secţiilor suport care deservesc ambulatoriile).
3.Îmbunătaţirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare 

prin creșterea stării de sănătate publică.
Valoarea totală a proiectului, afenta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, este de 343.335,76 

lei, din care, contribuţia Uniunii Europene este de 240.335,03 lei.
Echipamentele si lucrarile achizitionate au dotat, urmatoarele spatii din ambulatoriul de specialita-

te: Cabinet Sterilizare, Cabinet ORL, Birou Manager, Secretariat, Cabinet Tratamente Alergologie, Ca-
binet Alergologie, Cabinet Medicina Muncii, Cabinet Nefrologie, Cabinet Oftalmologie, Cabinet Gine-
cologie, Cabinet Planing Familial, Compartiment Endoscopie, hol parter, hol etaj 1, 2 si 3.

In perioada: 2015-2018, au benefi ciat de servicii medicale, utilizand aceste echipamente, 
un numar de 26.000 pacienti.

Data incepere proiect: 01.01.2014
Data fi nalizare proiect: 31.08.2019p 3 9

Premierul Viorica Dăncilă 

a plecat duminică, 

pentru o săptămână, în 

Statele Unite ale Americii, 

unde va avea mai multe 

întâlniri cu ofi ciali 

americani, dintre care 

cea mai importantă va fi  

întrevederea cu vicepreşe-

dintele SUA, Mike Pence.

Conform programului, Vio-

rica Dăncilă va da vineri un in-

terviu pentru New York Times 

şi pentru Wall Street Journal. 

Duminică, cotidianul american 

NY Times a publicat un mate-

rial în care remarcă haosul po-

litic de la Bucureşti şi abordea-

ză subiectul corupţiei şi al ac-

cederii în Spaţiul Schengen.

„Românii sunt conştienţi 

de problemele cu corupţia, nu 

întâmplător, liderul celui mai 

mare partid din România şi 

cel mai puternic politician, Li-

viu Dragnea, se afl ă în închi-

soare pentru abuz de putere. 

Sunt însă şi argumente că Ro-

mânia a făcut paşi importanţi 

în lupta împotriva corupţiei, 

iar aderarea la spaţiul Schen-

gen nu ar trebui să depindă 

doar de corupţie”, notează co-

tidianul american.

În articolul din New York 

Times este lăudată preşedin-

ţia „de succes” a Uniunii Eu-

ropene, deţinută de România 

şi sunt remarcate numirile în 

poziţii de top a unor ofi ciali 

de la Bucureşti.

Cotidianul american remar-

că însă haosul politic din ţa-

ra noastră.

Toate acestea au avut un 

impact negativ la Bruxelles, 

scriu jurnaliştii americani, 

chiar dacă ofi cialii europeni 

au remarcat rezultatele pozi-

tive pe care le-au obţinut par-

tidele pro-europene la alege-

rile din mai.

Premierul Viorica Dănci-

lă s-a plâns în legătură cu 

monitorizările instituţiile eu-

ropene cu privire la corup-

ţie şi la modificările aduse 

legilor justiţiei, şi a recla-

mat un dublu standard.

Viorica Dăncilă se află în 

SUA în perioada 22-28 sep-

tembrie unde va avea mai 

multe întâlniri. Din delega-

ţia premierului Viorica Dăn-

cilă fac parte ministrul Afa-

cerilor Externe Ramona Mă-

nescu, ministrul Finanţelor 

Eugen Teodorovici, minis-

trul Apărării Gabriel Leş, 

ministrul Sănătăţii Sorina 

Pintea, ministrul Comuni-

caţiilor Alexandru Petrescu, 

dar şi consilierul personal, 

Anton Pisăroglu.

Viorica Dăncilă și-a aranjat
un interviu la New York Times

Rusia încearcă să ridice 

o nouă 'cortină de fi er', 

care trece prin Marea 

Neagră, cu România, 

Turcia, Bulgaria, 

pe de o parte, 

şi cu Georgia, Ucraina 

şi Republica Moldova, 

pe de altă parte.

„Noua cortină de fi er” a 

rămas să-și folosească forța 

împotriva ţărilor care nu fac 

parte din Organizaţia Trata-

tului Nord-Atlantic (NATO), 

a declarat generalul în rezer-

vă american Ben Hodges (fo-

to), care între 2014 şi 2017 a 

fost comandant al Forţelor te-

restre americane în Europa 

(USAREUR), într-un interviu.

De aceea, în opinia sa, es-

te necesar ca NATO să-şi spo-

rească prezenţa în Marea Nea-

gră pentru ca ea să dispună 

de mai multe posibilităţi de 

a asigura libertatea de navi-

gaţie, de a proteja Alianţa, 

precum şi de a descuraja Ru-

sia de la acţiuni agresive îm-

potriva „partenerilor noştri”.

În acest interviu, gene-

ralul american şi-a expri-

mat preocuparea faţă de si-

tuaţia legată de Odesa. 'Ce-

ea ce a făcut Rusia în Cri-

meea s-ar putea extinde şi 

în Odesa' (sud-vestul Ucrai-

nei), a spus el.

„Atunci când noi anun-

ţăm locul unor viitoare exer-

ciţii (în Marea Neagră), ei 

(ruşii) închid accesul spre 

aceste zone. Aceasta repre-

zintă o formă de blocadă 

temporară împotriva Ode-

sei. Nu este o întâmplare. 

De aceea, România şi alţi 

aliaţi ai noştri sunt atât de 

îngrijoraţi”, a afirmat Ben 

Hodges, subliniind impor-

tanţa ca Ucraina să-şi con-

struiască o flotă modernă.

Potrivit acestuia, Kievul 

poate face multe lucruri pen-

tru securitatea la Marea Nea-

gră, cum ar fi schimbul de 

informaţii cu România, Geor-

gia şi SUA.

„Este foarte important să 

fi m foarte precişi în semna-

lele trimise Kremlinului: sun-

tem pregătiţi şi prezenţi în 

regiunea Mării Negre. Şi tre-

buie să acţionăm împreună”, 

a afi rmat Ben Hodges, sub-

liniind că numai printr-o co-

laborare între statele rivera-

ne se poate securiza zona 

Mării Negre. „Nicio naţiune 

nu o poate face singură. Doar 

o Alianţă, plus partenerii, cu 

o reţea comună, printr-o co-

ordonare a serviciilor de in-

formaţii şi a acţiunilor ţări-

lor riverane” poate realiza 

acest obiectiv, a apreciat el.

Rusia încearcă să creeze 
o nouă „cortină de fier” 
care trece prin Marea Neagră
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Teatrul Naţional Cluj-Napoca vă invită la spectacolul 
Furtuna de W. Shakespeare, traducerea de Nina Cassian 
și Radu Nichita. Avanpremierele vor avea loc marţi, 24 
septembrie 2019 și duminică, 6 octombrie, ambele 
spectacole de la ora 19:00, iar premiera va avea loc în 
cadrul celei de-a IX-a ediţii a Întâlnirilor Internaţionale de 
la Cluj, Împreună, vineri, 11 octombrie de la ora 20:00.

Regia: Gábor Tompa
Decorul și costumele: Carmencita Brojboiu
Muzica și sound design: Lucian Ban – cu excepţia piesei „Cosmos“ de Vangelis    

(reorchestrată de Lucian Ban) și a „Baroque Suite for String Quartet“ (anonim)
Video design: Radu Daniel
Lighting design: Jenel Moldovan
Asistenţă de regie: Teofi l Paşca

Distribuţia:
Prospero – Marcel Iureş
Ariel – Anca Hanu
Caliban – Cristian Grosu
Miranda – Sânziana Tarţa
Ferdinand, fi ul lui Alonso – Matei Rotaru
Trinculo – Adrian Cucu
Stephano – Radu Lărgeanu
Alonso, Regele de Napoli – Ioan Isaiu
Gonzalo – Petre Băcioiu
Sebastian, fratele lui Alonso – Mihai-Florian Niţu
Antonio, fratele lui Prospero – Cătălin Herlo
Adrian / Nostromul – Dan Chiorean
Francisco / Căpitanul – Ruslan Bârlea
Iris – Elena Ivanca
Ceres – Romina Merei
Juno – Angelica Nicoară
Sycorax – Miriam Cuibus

Cu Furtuna, regizorul Gábor Tompa se afl ă la a cincea montare pe scena Naţionalului 
clujean, după Regele Lear de W. Shakespeare (2006), Cântăreaţa cheală de E. Ionesco 
(2009), Trilogia Aureliu Manea de Aureliu Manea (2013) și UbuZdup după Alfred Jarry 
(2015). Spectacolul este un „pelerinaj interior”, Furtuna fi ind piesa lui Shakespeare care 
„se apropie, ca structură, cel mai mult de muzică” „și de aceea, bagheta magică este și 
o baghetă de dirijor”.

Spicuim din gândurile regizorului Gábor Tompa, dintr-un interviu pe care a avut 
amabilitatea să ni-l acorde: „Furtuna lui Shakespeare este un tratat despre dualitatea 
lumii, a fi inţei umane. Pentru că se duce o luptă în interiorul acestui personaj și nu numai, 
ci, într-un fel, al tuturor personajelor. Niciunul dintre noi nu este născut bun sau rău. Toţi 
avem o șansă egală. Așa ne-a creat Dumnezeu. Totul depinde de cum destinul și noi 
înșine ne administrăm aceste forţe. Deși victimă a tiraniei, Prospero e nevoit să devină 
un tiran. Acest traseu îl putem parcurge fi ecare dintre noi... Din acest punct de vedere 
este o piesă profund creștină. Nu se poate înţelege altfel; este vorba de porunca supremă: 
iubirea și iertarea. Ca și Hamlet, Prospero pleacă de la această puternică dorinţă de 
răzbunare, tot prin artă. Însă Hamlet vrea să afl e adevărul, nu neapărat să se răzbune. 
Prospero ajunge în posesia unui talent, a unei magii. Are o relaţie cu forţe oculte. Sunt 
foarte multe posibilităţi și foarte multe straturi, care nu trebuie neapărat eliminate. 
Trebuie, cumva, asumate și păstrate în interiorul acelui mister propriu pe care, poate, 
nimeni nu reușește să-l deslușească, nici chiar în ceea ce privește refl ectarea asupra 
propriei personalităţi. Cum reușim să ne stăpânim gândul, spiritul? La ce le folosim? La 
ce folosim talentul? Prospero pendulează între starea de copil și un om deosebit de 
înţelept și matur. Pentru el e o miză foarte mare această furtună. Este o realizare foarte 
importantă, care îl fură din când în când, ca și talentul creator. (...) Forţa dramatică este 
extraordinară la Shakespeare pentru că scena nu este niciodată narativă. Totdeauna este 
dramatică. Se pleacă de departe ca să ajungi la fi nal, unde trebuie să ajungi. Chiar în 
direcţia opusă. În momentul în care am cea mai mare dezamăgire și setea mea de 
răzbunare ajunge la apogeu, atunci realizez că nu are nici un rost și că trebuie să iert, că 
și eu sunt doar un om care nu are forţa de a schimba. Că arta nu este o poveste unilaterală. 
Am scris o piesă sau fac un spectacol de teatru și am schimbat lumea. Nu. Depinde de 
fi ecare dintre noi, și de cel care receptează opera de artă. Și pe mine acest spectacol m-a 
adus mai aproape de cunoașterea lumii și a propriei mele fi inţe.“

Pentru actorul Marcel Iureș Prospero este „o provocare“, „o mașinărie fermecată, care 
încearcă să descopere lucruri despre el însuși, despre lumea înconjurătoare, despre lumea 
în care a fost și în care trebuie să se întoarcă mai curat. Să-și regleze etic și spiritual relaţia 
de întoarcere. Totul petrecându-se într-o convenţie uriașă, care, la fi nal, se limpezește, 
se dă pe faţă în lumini de serviciu și lumini de sală “.

Spectacol-eveniment, Furtuna reușește să coaguleze energii, să „organizeze“ gândurile 
și să ne aducă mai aproape de ceea ce înseamnă cuvântul Om.

Peste 300 de elevi de cla-

sele a XI-a şi a XII-a 

din mai multe judeţe ale 

Transilvaniei au experi-

mentat, în perioada 19-22 

septembrie, viaţa de stu-

dent la Universitatea 

„Babeş-Bolyai”, în cadrul 

programului „Weekend 

lung pentru liceeni”.

Destinat liceenilor cu rezul-

tate bune la învăţătură din ora-

şe mici, programul a avut me-

nirea de a le oferi elevilor un 

prim contact cu mediul univer-

sitar, cu viaţa de student, dar 

şi cu oferta educaţională a UBB, 

se arată într-un comunicat al 

Universităţii. Elevii şi profeso-

rii însoţitori au fost cazaţi 

într-unul dintre căminele UBB

Pe parcursul celor patru zile, 

aceştia au participat la cursuri şi 

seminarii interactive susţinute 

de cadrele didactice ale UBB, 

au desfăşurat diverse activităţi 

extracurriculare gestionate de 

studenţi ai Universităţii, au lu-

at masa la Cantina din Comple-

xul Haşdeu şi s-au bucurat de 

o „noapte a muzeelor UBB”, or-

ganizată special pentru ei.

„Datorită «Weekendului 

lung pentru liceeni», pot spu-

ne că acest an şcolar este unul 

reuşit. Cursurile predate de 

profesorii universitari, seara 

de boardgames unde am avut 

ocazia să râdem cu «cei ma-

ri», vizitarea Observatorului 

astronomic sau vânătoarea de 

lilieci, unde am descoperit lu-

cruri noi într-un mod distrac-

tiv, au făcut ca aceste patru 

zile la UBB să fi e absolut ex-

traordinare”, este impresia cu 

care a plecat acasă Laurenţiu 

Dan, elev al Colegiului Naţi-

onal „Avram Iancu” Ştei.

Experienţă studenţească inedită

Locuri de joacă smart, 

uniforme pentru şoferii 

Companiei de Transport 

Public, staţii de schimbat 

bebeluşii în locurile publice, 

alei de plimbare prin 

Pădurea Făget sau reamena-

jarea Canalului Morii sunt 

doar câteva dintre proiectele 

propuse de clujeni în cadrul 

procesului de Bugetare 

Participativă şi declarate 

eligibile de către Primărie.

Potrivit Primăriei Cluj-Na-

pocaieri, 23 septembrie, a în-

ceput prima etapă de vot din 

cadrul procesului Bugetare 

participativă, ediţia 2019.

Astfel, toţi cei care locuiesc, 

muncesc sau studiază în Cluj 

şi au împlinit vârsta de 18 ani 

îşi pot exprima votul pentru 

proiectele preferate, declarate 

eligibile de către Comisia teh-

nică de analiză din cadrul Pri-

măriei. Au fost declarate eligi-

bile 40 proiecte dintre cele 199 

proiecte depuse.

În această primă etapă de 

vot, fi ecare cetăţean are 6 vo-

turi, câte un vot pentru fi eca-

re dintre cele şase domenii.

Procesul de vot are loc ex-

clusiv online. Doar persoane-

le care se afl ă fi zic în aria te-

ritorială a municipiului Cluj-Na-

poca pot vota.

Prima etapă de vot are loc 

în perioada 23 septembrie- 20 

octombrie inclusiv, iar etapa 

fi nală de vot va începe în da-

ta de 28 octombrie, conform 

calendarului procesului.

Valoarea maximă a buge-

tului estimat pentru fi ecare 

proiect este de 150.000 Euro.

Clujenii au propus, 
Primăria a ales!
Pe ce se va cheltui o parte din bugetul local în 2020

• Locuri de joacă smart

• Reamenajare zonă pietonală Piaţa Mărăști

• Modernizare Aleea Bâlea

• Muzeul de Transport Public

• Legal Wall – perete legal pentru exersarea 
artei stradale

• Iluminat modern pentru siguranţă rutieră 
pe Bulevardul Muncii

• Art in the city (decorarea stâlpilor și faţade-
le blocurilor/caselor mai putin amenajate 
prin graffi ti pentru a reda un aspect placut)

• Colectare inteligentă în cartiere

• Muzeu (online) dedicat contribuţiei 
Clujului la Marea Unire – Clujul 100

• Acoperișuri și faţade verzi

• Uniforme pentru conducătorii mijloacelor 
de transport în comun

• Crosswalks (introducerea unui design crea-
tiv la trecerile de pietoni)

• Amenajare pistă automodele (amenajarea 
unei piste pentru automodele off road)

• Să ne recuperăm Cerul nopţii! (interzicerea 
reclamelor luminoase ce presupun fascicule 
de lumină îndreptate în sus)

• Aplicaţie digitală care să cuprindă toată viaţa 
socială a orașului

• Reamenajare strada Răvașului și strada 
Ciobanului

• Marcaje treceri de pietoni pentru biciclete 
+ Semafoare pentru biciclete

• Aparate de joacă pentru copiii cu dizabilităţi

• Dezbatere publică online

• Rastele de parcare pentru biciclete în zona 
centrală

• Modernizarea și extinderea reţelei de cișmele

• Dotări pentru locurile de joacă pentru câini

• Amenajare staţii de schimbat bebelușii în 
locurile publice

• ScriporApp – Culori Tactile pentru nevăzatori

• Montarea de panouri fotovoltaice pe școli

• Aer curat la Cluj (plantarea de copaci, co-
paci inteligenţi pentru purifi carea aerului, fa-
ţade verzi/pereţi verticali pentru clădiri, gar-
duri vii între stăazi și trotuare)

• Reabilitare trotuar strada Bucegi nr.2

• Înlocuire stâlpișori care delimitează trotuare-
le cu jardiniere

• Reamenajarea zonei Minerva, Mănăștur

• Minirampă din ciment pentru skateboar-
ding sub podul din Mărăști

• Alei de plimbare prin Pădurea Făget

• Reamenajarea Canalului Morii

• Modernizare staţie de autobuz cartier 
Gheorgheni/zona Lidl/Kaufl and

• Modernizare și alee semi-pietonale Aleea 
Valeriu Bologa, Gheorgheni

• Semafoarte inteligente pentru mașini la in-
tersecţia cu linile de tramvai

• Strada Potaissa (Transformarea într-o zonă 
de promenadă prin exproprierea spaţiului 
verde privat, năpădit de bălării, refacerea ilu-
minatului stradal și amplasarea de camere 
de supraveghere pentru evitarea situaţiilor 
neplăcute în zonă, împreună cu achiziţiona-
rea de mobiler urban)

• Grădina comunitară urbană

• Gard viu mai înalt la Parcul Central

• Concurs de soluţii pentru zona 
Clinicilor-Babeș-Hașdeu-Piezișă

• Parking strada Lunii, la depoul de autobuze

Proiecte declarate eligibile de către Primăria Cluj-Napoca

Unul dintre proiectele declarate elegibile de Primăria Cluj este și marcarea 
trecerilor de pietoni pentru biciclete + semafoare pentru biciclete
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, în 
Florești, str. Stejarului, decomandat, 
parter înalt, balcon, fi nisat, mobilat, 
parcare, zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! Infor-
maţii la tel. 0723-005123.

¤ 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 ca-
mere pe Calea Turzii, 79 mp 
utili, decomandat, mobilat, 
utilat, ideal pentru locuinţă în-
chiriere, investiţie. Apartamen-
tul este compus din 2 camere, 
1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 
balcoane, 2 spaţii de depozita-
re, loc de parcare cu CF. Pret 
119.900 Euro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informașii 
sunași la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ 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

¤ P.F. vând urgent în Florești, în 
suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, 150 m de toate 
utilităţile, suprafaţă plană, mult 
sub preţul pieţei. Informaţii și de-
talii suplimentare la telefon 
0746-402720. (7.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ 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 Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, confort, mobilat, apa-
ratură electrocasnică, C.T., bloc 
izolat termic, cart. Grigorescu, 
str. Donath nr. 18, preţ 330 eu-
ro. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (10.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, zona 
Piaţa Flora, decomandat, conto-
rizat, mobilat, cu C.T., foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, 
52, disponibil din 01.09.2019, 
preţul pieţei + garanţie. Rog 
oferte serioase. Informaţii la tel. 
0741-028813. (11.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 

proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 400 euro. Petnru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤  VADAUTO S.R.L. angajează 
ASISTEN MANAGER, vorbitor de 
limba engleză și rusă. relații la 
tel. 0749-864219. (1.1)

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-

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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GRA-

TUIT

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

¤ Clujean caut de lucru în schim-
bul cazării + un mic venit. Ofer 
seriozitate maximă. Cei neserioși 
să se abţină. Sunaţi la telefon 
0749-974302. (2.7)

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, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

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

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

¤ 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.

AUTO-MOTO

¤ 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

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

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (10.11)

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

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

¤ Execut zugrăveli în lavabil, 
plachez în polistiren, repar șpa-
leţi, vopsesc în ulei pe lemn, 
fi er, trag glet. Ofer calitate, seri-
ozitate maximă. Cei interesaţi 
mă pot contacta la 
0749-974302. (2.7)

¤ Vând TV GOLDSTAR, preţ 100 
RON/buc. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0264-424005 și la 
0745-300323. (2.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, puţin folosite. Preţ accesibil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (9.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (9.14)

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ 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 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.

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

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 rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând pătuț din lemn cu do-
uă sertare pentru copii. 
Informații suplimentare la te-
lefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (2.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane și 2 două fotolii. Relaţii 
suplimentare la tel. 0741-
028813. (2.7)

MATRIMONIALE

¤ Dacă mai crezi în valorile 
prieteniei, în comunicare și 
bun simţ, ai între 49-55 de 
ani, peste 180, scrie-mi pe 
e-mail: dana_is66@yahoo.
com sau tel. 0756-751818. 
(5.5)

¤ Aș dori să cunosc domn din 
anii 1967, 1974, 1977, pentru 
relaţie serioasă. Eu, sunt ro-
mantică, fără obligaţii, blonă, 
cu aspect fi zic plăcut. Aștept răs-
puns la tel. 0743-492064. (3.7)

DIVERSE

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând scaun masaj, nou, por-
tabil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0745-782061. (11.14)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine, miere și polen. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0722-515094. (11.14)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Desfiinţare gospodărie! 
Vând lucruri casnice, încălţă-
minte femei. Preţuri foarte bu-
ne. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ VÂND: frigider ARCTIC, mași-
nă de splat ALBA LUX, aparate 
radio auto, fier de călcat, ta-
blouri, foarfeci pentru tuns 
gard și iarbă, sacouri, pompă 
pentru cauciucuri, mașină de 
cusut ZINGER – damă, scaune 
vechi, mobilier, canapea, re-
viste fier beton pentru con-
strucţii, stâlp fier ţeavă, cur-
mătoare (joagăr). Informaţii 
suplimentare la telefon 
0746-460550. (3.3)

¤ Vând putină din lemn pentru 
brânză, de 25 l, preţ 180 RON. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)

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

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

¤ Vând putină din lemn pentru 
brânză, de 25 l, preţ 180 RON. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând ţigle la preţul de 50 
bani/buc. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, varietate mare. Informaţii la 
tel. 0735-146040. (2.7)

¤ Vând scaun de masaj porta-
bil, cu husă nouă. Preţ negocia-
bil. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-782061 
sau 0758-335235. (2.7)

APEL UMANITAR

¤ Familie rămasă fără locuinţă, 
după retrocedarea locuinţei la pa-
rohie, mama cu semi pareză, tata 
la oi, ne-am dori o locuinţă, în 
schimbul muncii în gospodărie. 
Suntem o familie serioasă, cine 
dorește să ne ajute, poate să va-
dă unde locuim. Aștept telefon la 
0749-974302. (2.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student 
USAMV, Cluj-Napoca, pe numele 
LUP LARISA MADALINA. Îl declar 
nul. 

PUBLICITATE
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro 0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 

sau pe str. Decebal nr. 59.

ANUNŢ DE MEDIU

PRIMĂRIA GEACA titular al proiectului „Extindere reţea 
de alimentare cu apă în localitatea Chiriş, Comuna Geaca, 
Judeţul Cluj“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea 
impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si fără 
evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul menţionat, propus a fî realizat in sat Chiriș, Comuna 
Geaca, Judeţul Cluj.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. NEW AGE INVEST S.R.L., titular al proiectului 
Construire imobil mixt-locuinţe colective şi spaţii comerciale 
cu regim de înălţime D+P+2E+1R, împrejmuire, amenajări 
exterioare, amenajare acces, extindere reţele şi branşamente 
utilităţi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj, fără evaluarea 
impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului 
asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, 
propus a fi  amplasat în comună Gilău, localitatea Gilău, 
strada Principală, nr. 229, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax 0264-410716, email offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

everything sweeteverything sweet
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Victorie pentru 
handbaliștii clujeni
Echipa de handbal masculin 
a CS Universitatea Cluj a dis-
putat prima etapă din Divizia 
A, seria C, pe teren propriu 
duminică, 22 septembrie. 
Adversarii clujenilor au fost 
handbaliştii de la CSM 
Sighişoara. 
„Studenţii“ au câştigat par-
tida la opt goluri diferenţă, 
34-27 (17-15), şi se află pe 
locul doi în clasament cu 
trei puncte, în timp ce CSM 
Sighişoara ocupă poziţia a 
patra, fără niciun punct.
De cealaltă parte, handbalis-
tele Universităţii Cluj au ju-
cat sâmbătă în deplasare cu 
HC Dunărea Brăila şi au ce-
dat cu 25-33 (14-18).

Naţionala de rugby 
are un nou selecţioner

Federatia Română de Rugby a 
anunţat că echipa naţională 
de seniori a României va fi  
pregătită de către englezul 
Andy Robinson (foto).
În vârstă de 54 de ani, 
Robinson este unul dintre cei 
mai titraţi antrenori englezi, 
câştigător cu echipa naţiona-
lă a Angliei al titlului mondial 
în 2003, aceasta fiind singura 
echipă din Europa care a cu-
cerit trofeul Webb Ellis. El va 
beneficia de expertiza tehnică 
a lui Marius Tincu, cel care a 
asigurat interimatul echipei 
naţionale a României în acest 
an, şi care va prelua funcţia 
de manager de performanţă/
antrenor federal în cadrul 
Federaţiei Române de Rugby.
România va debuta în Rugby 
Europe Championship, ediţia 
2020, la 1 februarie în de-
plasare, cu Georgia. Stejarii 
vor avea încă două meciuri 
în deplasare, la 8 februarie 
cu Portugalia şi în 7 martie 
cu Rusia şi două meciuri pe 
teren propriu, la 22 februa-
rie cu Spania şi în 14 martie 
cu Belgia.

Meci aniversar 
pentru baschetbaliste
Echipa de baschet feminin 
aniversează cei 100 de ani 
ai Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj printr-un 
meci amical împotriva echi-
pei CS BC Sirius Târgu 
Mureş. Jocul va avea loc 
miercuri, 25 septembrie, în 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian“ de la ora 18:00.
Înainte de startul partidei 
va avea loc prezentarea lo-
tului cu care CS „U“ Cluj va 
aborda sezonul 2019-2020 
al Ligii Naţionale de 
Baschet Feminin. 
Prezentarea va începe la 
ora 17:50.
Cei prezenţi la meci vor putea 
achiziţiona abonamentele pen-
tru noul sezon competiţional la 
preţul special de 100 de lei.

Pe scurt

„U” Cluj joacă în această 

seară pe noul stadion Ion 

Oblemenco din Craiova 

împotriva celor 

de la Universitatea, 

într-un meci din 16-imile 

Cupei României.

Partida dintre cele două for-

maţii a prezentat un interes ex-

trem de ridicat în rândul fanilor 

olteni şi conform informaţiilor 

deţinute de Monitorul de Cluj la 

acest joc vor asista peste 10.000 

de fani. Cele mai multe bilete 

au fost vândute la Peluza Sud 

a stadionului din Bănie, acolo 

unde vor sta ultraşii echipei pa-

tronate de Adrian Mititelu.

Duelul dintre cele două 

echipe din Liga a 2-a, respec-

tiv Liga a 3-a va avea în tri-

bune un număr mai mare de 

spectatori decât la meciuri 

precum CFR Cluj – Lazio, 

Dinamo – FC Botoşani sau 

Universitatea Cluj – Petro-

lul Ploieşti.

Universitatea Cluj şi U-

niversitatea Craiova au câş-

tigat ambele meciuri înain-

tea duelului direct din Cu-

pa României şi au un mo-

ral excelent. Oltenii s-au 

impus cu 1-0 în faţa celor 

de la Flacăra Horezu, în 

timp ce Universitatea Cluj 

a câştigat cu 4-0 duelul cu 

FC Petrolul Ploieşti, ambe-

le echipe evoluând vineri.

Craiovenii sunt pe locul 1 

în clasamentul Seriei 4 din Li-

ga a 3-a cu un avans de cinci 

puncte în faţa celor de la Fla-

căra Horezu. Universitatea 

Cluj este în schimb pe locul 

16 în Liga a 2-a cu şase punc-

te după şapte meciuri jucate.

Partida dintre cele două 

echipe se va disputa marţi, de 

la ora 21:30, iar în tribunele 

de pe Ion Oblemenco şi-au 

anunţat prezenţa şi aproxima-

tiv 100 de suporteri clujeni.

Universitatea Craiova - „U” Cluj se va 
juca cu peste 10.000 de fani în tribune

CFR Cluj a făcut scorul 

etapei în Liga Elitelor U-19, 

în timp ce Universitatea 

Cluj şi Ardealul s-au întors 

şi ele cu puncte.

Investiţiile din ultimii ani în 

centrele de copii şi juniori ale 

echipelor clujene încep să dea 

rezultate, iar după 11 etape în 

Liga Elitelor U-19, Seria Vest, 

trei dintre primele patru echipe 

clasate sunt formaţii clujene.

CFR Cluj a făcut spectacol 

în această etapă pe terenul ce-

lor de la Universitata Craiova 

şi a reuşit să câştige cu 6-2. Tru-

pa din Gruia este pe locul se-

cund cu 28 de puncte, la o sin-

gură lungime în spatele celor 

de la UTA Arad, şi are în acest 

moment cea mai bună apăra-

re cu doar opt goluri încasate.

Ardealul Cluj este pe locul 

trei cu 20 de puncte după ce 

în această etapă echipa a re-

mizat, 0-0, pe terenul celor de 

la ASU Poli Timişoara, forma-

ţie afl ată pe penultimul loc în 

clasament. Universitatea Cluj 

a acumulat 19 puncte, fi ind 

pe locul patru după o victo-

rie cu 3-1 pe terenul celor de 

la ACS Colţea Braşov.

La categoria de vârstă Un-

der-17 lucrurile nu stau la fel 

de bine şi doar CFR Cluj se 

clasează în primele trei. For-

maţia din Gruia este pe ulti-

ma treaptă a podiumului cu 

23 de puncte acumulate şi a 

pierdut în această rundă cu 

5-1 în faţa Universităţii Craio-

va. Universitatea Cluj este pe 

şase în clasament cu 19 punc-

te în urma succesului de la 

Braşov cu 2-1, în timp ce Ar-

dealul este pe şapte după ce 

a pierdut cu 5-0 la Timişoara.

Rezultate excelente 
în Liga Elitelor U-19!

CFR Cluj a remizat, 0-0, 

pe terenul celor 

de la FCSB în etapa a 10-a 

din Liga 1, însă rezultatul 

i-a nemulţumit pe ofi cialii 

şi jucătorii campioanei.

Cele două rivale la titlu 

din ultimii doi ani s-au ani-

hilat perfect şi au prestat un 

joc modest cu multe greşeli 

individuale, singurele oca-

zii important venind în ur-

ma unor faze fixe. CFR ră-

mâne pe primul loc după 

acest rezultat, trupa antre-

nată de Dan Petrescu având 

un avans de două puncte în 

faţa celor de la Universita-

tea Craiova.

În ciuda faptului că acest 

punct o menţine pe CFR Cluj 

pe primul loc în clasament, 

Alin Minteuan, antrenorul se-

cund care îi ţine locul lui Pe-

trescu în această perioadă, a 

declarat că este nemulţumit de 

rezultat şi consideră că echi-

pa a pierdut două puncte.

„Nu sunt mulţumit cu un 

punct, cred că am pierdut 

două puncte aici. Noi am 

avut ocaziile cele mai mari. 

Am avut şansa de a marca 

în ambele reprize. Păcat că 

n-am făcut-o, dar acum ne 

gândim la partidele urmă-

toare”, a spus antrenorul la 

fi nalul jocului.

Alin Minteuan a explicat şi 

motivele pentru care în pri-

mul 11 de la CFR Cluj s-au re-

găsit nu mai puţin de cinci ju-

cători care au jucat din pri-

mul minut şi cu Lazio:

„Am optat pentru acest 

prim 11 pentru că FCSB e o 

echipă importantă a campi-

onatului, deşi nu se află în 

cea mai bună formă acum. 

A arătat un fotbal bun, iar 

noi am ridicat ştacheta şi 

am controlat în mare parte 

partida. FCSB e o echipă pe-

riculoasă şi se va bate şi 

anul acesta la campionat. 

Vom încerca să facem faţă 

pe toate fronturile”, a com-

pletat Minteuan.

Juan Culio a revenit la me-

ciul cu Lazio după mai bine de 

o lună şi jumătate în care a fost 

accidentat şi a fost titularizat 

în meciul de pe Naţional Are-

na. Sud-americanul a făcut un 

meci bun în faţa celor de la 

FCSB şi ar fi  vrut ca echipa să 

câştige toate cele trei puncte.

„Noi am dominat partida. 

Ne pare rău că n-am câştigat. 

Eu mă simt bine, vin după o 

accidentare, dar m-am antre-

nat excelent în ultima perioa-

dă. Ne merge bine şi în cam-

pionat şi pe plan european. 

Dan Petrescu e un plus pe 

bancă, dar cred că Alin Min-

teuan îşi face foarte bine trea-

ba lui. FCSB e o echipă ma-

re. Va fi  un campionat foarte 

greu”, a declarat Culio.

Paşcanu a debutat 
ca fundaş stânga

Meciul de pe Naţional 

Arena a avut şi o premieră 

după ce Alexandru Paşcanu 

a debutat în tricoul celor de 

la CFR Cluj. Formaţia din 

Gruia a fost nevoită să ape-

leze la fundaşul central U-21 

deoarece Cătălin Itu şi Va-

lentin Costache au ieşit ac-

cidentaţi de pe teren. Paş-

canu a fost trimis pe teren 

pe postul de fundaş stânga, 

o poziţie nouă, dar pe care 

s-a descurcat excelent.

„Primul meci la seniori, mă 

bucur că am debutat. Nu e chiar 

felul în care mi-am imaginat 

debutul. Am plecat cu un punct 

şi suntem fericiţi. Mi-a spus 

Mister să intru fundaş stânga 

şi să îmi fac treaba cât mai bi-

ne. Am intrat, am încercat să 

îmi fac treaba cât mai bine”, a 

declarat Alexandru Paşcanu.

CFR Cluj va juca mier-

curi, de la ora 21:30, în 

16-imile Cupei României îm-

potriva celor de la FC Boto-

şani. Formaţia din Gruia va 

utiliza cel mai probabil o 

formulă în care vor apărea 

mai mulţi jucători de rezer-

vă în urma parcursului lung 

din cupele europene.

Campionii, nemulţumiţi după remiza 
cu FCSB: „Am pierdut două puncte.”
Alin Minteuan și Julio Culio au fost nemulțumiți de remiza obținută împotriva celor de la FCSB

Alin Minteuan, antrenorul secund al lui CFR Cluj
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