Vot cu scandal? Curţile spitalelor, „o ruşine pentru Cluj”
Deputatul Emanuel Ungureanu va participa, astăzi, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local,
unde se votează bugetul, pentru a-i cere primarului Emil Boc mai mulţi bani pentru spitale. Pagina 3
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Alegeri, apoi distracţie!
Alegerile europarlamentare amână Zilele Clujului
În ultimii şapte ani, în luna mai, Zilele Clujului dădeau startul sezonului marilor festivaluri clujene.
Acum, evenimentul emblemă al orașului se va muta în septembrie. Pagina 3
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Încă 50 de treceri de pietoni vor fi suprailuminate

= 4.7587 LEI

ADMINISTRAŢIE

32,8 mil. € din vânzarea
biletelor pentru CTP
Anul trecut, clujenii şi „vizitatorii” oraşului au efectuat peste 190 de milioane
de călătorii.
Pagina 4
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Carnavalul venețian,
adus pe scena clujeană
Studenţii Facultăţii de Teatru din Cluj-Napoca au oferit un spectacol inedit.
Pagina 5
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VEZI AICI LISTA ÎNTREAGĂ
A STRĂZILOR

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

Încă 50 de treceri de pietoni vor fi suprailuminate printrun proiect al Primăriei Cluj-Napoca în valoare de peste un
milion de lei. Investiţia presupune amplasarea unor aparate
de iluminat echipate cu tehnologie LED.
„Aparatele de iluminat se vor orienta înspre pietonii aflaţi
pe trecere, pentru obţinerea unui contrast pozitiv între fun-

dalul întunecat şi pieton. În cazul în care se află pietoni angajaţi în traversare, nivelul de iluminare va fi mai ridicat,
urmând ca nivelul de iluminare să fie lăsat mai jos atunci
când nu se află niciun pieton pe trecere”, transmite municipalitatea.
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Consiliul Judeţean împiedică
dezvoltarea Aeroportului?
Ministrul Apelor trage de urechi Consiliul Judeţean Cluj
privind amenajarea malurilor Someşului
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Ministrul Apelor
şi Pădurilor, Ioan Deneş
a declarat vineri,
la Cluj-Napoca, că proiectul de amenajare a râului
Someşul Mic are o valoare
de 109 milioane de lei.
Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a efectuat vineri o vizită de lucru în judeţul
Cluj, ﬁind însoţit de prefectul
judeţului, Aurel Cherecheş, reprezentanţi ai CJ Cluj, ai Apelor Române şi de parlamentari
ai PSD. Deneş a acuzat Consiliul Judeţean Cluj că nu a realizat exproprierile de teren în
vederea prelungirii pistei de 3500
de metri a Aeroportului Cluj.

„Suntem în întârziere”
„Investiţia de amenajare a
râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, care prevede
devierea cursului în vederea prelungirii pistei Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, nu este una de importanţă locală, ci
una de importanţă naţională,
deoarece aeroportul este unul
cu un impact extraordinar privind zborurile înspre şi dinspre
Europa şi nu numai. Consiliul

buie să-l realizeze tot CJ Cluj.
În replică, vicepreşedintele CJ
Cluj, Marius Mânzat, a spus că
problemele vor ﬁ rezolvate.

CJ Cluj:
„Am înţeles mesajul”

Ministrul Apelor trage de urechi Consiliul Judeţean Cluj pentru întârzierea
amenajării malurilor râului Someşul Mic

Judeţean Cluj şi-a asumat, în
urma asocierii cu Apele Române, realizarea exproprierilor de
teren pentru acest proiect, dar
am constatat că nici măcar comisia privind exproprierile nu
a fost constituită. Credem în încadrarea în termenele de derulare a investiţiei şi ﬁnalizarea ei
în 2022 şi trag un semnal de
alarmă deoarece suntem deja
în întârziere. Dacă până acum
s-a stat într-o zonă de lentoare,

vrem să urgentăm proiectul care se ridică la 109 milioane de
lei. Noi am alocat, în acest an,
trei milioane de lei ca să arătăm
că ne dorim ca proiectul să se
ﬁnalizeze. Dacă se realizează
exproprierile, în acest an, la rectiﬁcare, vom suplimenta suma”,
a spus Ioan Deneş.
El a mai spus că, în plus,
prin modiﬁcarea cursului Someşului Mic va ﬁ necesară şi construirea unui pod, pe care tre-

„Este o problemă de câteva săptămâni pentru a se primi acest avize, după care să
putem consemna sumele de
bani pentru expropriere pentru toţi proprietarii. În momentul în care vom prinde sumele de bani în proiectul de buget al judeţului Cluj, care va
ﬁ votat în 17 aprilie, din acel
moment se poate intra pe teren în vederea executării lucrărilor. În câteva săptămâni
exproprierile se vor ﬁnaliza.
Am înţeles mesajul Ministerului Apelor care a alocat acea
sumă de trei milioane de lei”,
a menţionat Marius Mânzat.
La Aeroportul Internaţional
Cluj este nevoie de o pistă de
3.500 de metri pentru ca aeronavele care efectuează zboruri
intercontinentale să poată ateriza şi decola, iar pentru realizarea pistei este necesară devierea râului Someş.
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Un bărbat a murit, sâmbătă,
în urma unui accident rutier
petrecut în localitatea
Bobâlna, iar un altul a fost
transportat în stare gravă la
spital, anunţă reprezentanţii
ISU Cluj. Potrivit informaţiilor
furnizate de reprezentanţii IPJ
Cluj, din primele cercetări reiese că accidentul s-ar ﬁ petrecut
pe fondul neadaptării vitezei.
Șoferul unuia dintre autoturisme a intrat într-o curbă și s-a
izbit de o altă mașină care circula regulamentar, ulterior
ambele mașini ajungând în
decor. Șoferul care a provocat
accidentul, în vârstă de 26 de
ani, a ajuns la spital, iar celălalt a decedat. Avea 50 de ani.

Englezoaică
moartă la Cluj
O tânără din Marea Britanie a
murit după un accident suferit
la un concurs de ATV-uri în judeţul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, la
data de 11 aprilie, în jurul orei
14:40, poliţiștii au fost sesizaţi
că o tânără care participa la un
concurs de ATV-uri pe raza comunei Mărgău, s-a accidentat
după ce s-a răsturnat cu ATV-ul.
Conform primelor veriﬁcări, s-a
stabilit că tânăra, în vârstă de
24 de ani, cetăţean britanic, ﬁind în timpul unui concurs cu
ATV-uri, ar ﬁ frânat brusc pe o
pantă și s-a răsturnat, ﬁindu-i
cauzate leziuni la nivelul toracelui. Tânăra a fost transportată cu elicopterul la unitatea
medicală din Târgu Mureș, unde s-a constatat decesul.
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ASTĂZI SE ADOPTĂ BUGETUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Vot cu scandal? Deputatul USR Ungureanu
participă la sedința de CL. Ce propuneri are
Deputatul Emanuel Ungureanu va participa la şedinţa extraordinară a Consiliului Local, unde se votează
bugetul, pentru a-i cere primarului Emil Boc mai mulţi bani pentru spitale
Deputatul USR, Emanuel
Ungureanu, va merge,
astăzi, în Consiliul Local
cu ocazia votului care se
va da pe bugetul oraşului pe anul 2019,pentru
a-i convinge pe primarul
Emil Boc şi pe consilierii locali să înceapă
demersurile de preluare
în administrare a curţilor spitalelor, „zone
abandonate care arată
ca după bombardament”, după cum menţionează acesta.
Vineri, deputatul a ﬁlmat
dezastrul zonei de acces din
strada Clinicilor către Medicală 2, secţia de Diabet, Institutul Inimii şi secţia de Chirurgie Cardiovasculară.
„O ruşine pentru Cluj!
Curţile clinicilor Spitalului
Judeţean Cluj şi căile de acces arată mizerabil! De 9
luni de zile am încercat să
intru în audienţă la primarul Clujului. Am vrut şi îmi
doresc în continuare o discuţie aprofundată cu el despre problemele grave din
sistemul sanitar clujean şi
să-l rog în numele clujenilor să găsim soluţii constructive împreună. Nu m-a primit până acum. Voi expune
public din nou şi în această şedinţă subfinanţarea cronică a sistemului sanitar din
Cluj şi voi solicita bani mai
mulţi pentru spitale”, a declarat Emanuel Ungureanu.

Investiţiile anului 2019
Anul 2019 nu arată foarte
bine la capitolul investiţii dacă ar ﬁ să ne luăm după proiectul de buget pe acest an al
municipiului Cluj-Napoca.

BANI

326

milioane euro
este bugetul
municipiului ClujNapoca pe anul 2019

Poduri, extinderi
de străzi, parcuri
„Am alocat bani pentru realizarea Podului Fabricii care
se termină în 2019, Podul Porţelanului care e prevăzut să
se termine în 2019, Podul Garibaldi prevăzut în 2020. De
asemenea, modernizarea şi
extinderea străzii Bună Ziua,
care va începe anul acesta,
sper să putem ﬁnaliza la începutul anului următor, staţii
de încărcare pentru autobuze
electrice, modernizare semaforizare în oraş” a mai spus
primarul Clujului.

Proiectele din fonduri
europene
Este cunoscut faptul că de luni bune deputatul Emanuel Ungureanu scoate la iveală mizeria din spitale

Chiar dacă primarul Emil
Boc a anunţat foarte multe investiţii noi, acestea nu au nicio şansă să se realizeze în viitorul apropiat din cauza alocărilor bugetare insuﬁciente.
Potrivit edilului, în acest an,
Primăria Cluj-Napoca a pierdut 20 de milioane de euro.
Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 cuprinde de
la reabilitare/modernizare/extindere şcoli şi grădiniţe, construire de noi creşe (Donath
şi Grigore Alexandrescu), locuinţe sociale (Ghimeşului)
parkinguri (Primăverii 8 şi 20,
Mogoşoaia, Hasdeu) la construcţii de poduri, bani pen-

tru amenajarea malurilor Someşului şi alocări bugetare
(din nou) pentru cele mai
vechi proiecte ale Primăriei
(vezi Centrul Cultural Transilvania sau alunecările de teren din Lomb).
Dintre lucrările noi, enumerăm modernizarea străzilor Tipografiei – Regele
Ferdinand, Bună Ziua, Molnar Piuariu, Kogălniceanu-Universităţii, Iuliu Maniu sau
extinderea zonei pietonale
Piaţa Lucian Blaga-străzile
Napoca, Petru Maior, Emil
Isac şi Republicii.
Unele proiecte au nişte alocări bugetare, în unele cazuri,

de tot râsul, ceea ce va face
imposibilă inaugurarea vreunui obiectiv în acest an.
Potrivit documentelor, bugetul general de venituri pe
anul 2019 sare de 1,2 miliarde lei, iar cheltuielile trec de
1,5 miliarde lei. Cei mai mulţi bani merg pentru funcţionarea instituţiei 901,6 milioane lei, la dezvoltare ﬁind alocaţi 645,3 milioane lei.

Sarcini în plus de la
Guvern pentru Primărie
Potrivit primarului Emil
Boc, Clujul pierde bani din
buget prin „sarcini suplimentare” care nu au mai existat.

„Ne-au venit sarcini suplimentare în plus. Şi vă spun
care sunt acestea: suportarea
din bugetul local a asistenţei
sociale care până acum era
90% suportată de la bugetul
naţional, 10% de la Primărie,
acum e 100% suportată de
noi, 8,7 milioane de euro, calcule exacte, sarcină pe care
nu am avut-o până în momentul de faţă. Vă mai dau o veste proastă. Creşterea salariului minim pe economie în domeniul construcţiilor determină modiﬁcarea tuturor contractelor pe care le are Primăria. Pierdere de 10,3 milioane
de euro”, a mai spus Boc.

„6 milioane de euro pentru
creşterea şi îmbunătăţirea spaţiului pietonal, Piaţa Lucian Blaga, strada Republicii, strada Napoca, Emil Isac, benzi dedicate transportului public, amenajarea primei străzi smart Molnar Piuariu, 1,2 milioane euro,
modernizarea zonelor Tipograﬁei, scuar CEC, strada Regele
Ferdinand, un program de 4,9
milioane de euro, amenajarea
străzilor Kogălniceanu, Universităţii, Iuliu Maniu, 10,7 milioane de euro. Pentru spaţii verzi, amenajarea Parcului Tineretului, 4,9 milioane de euro,
amenajarea parcului în cartierul Între Lacuri, 2,4 milioane
euro”, a conchis Boc.

Alegerile europarlamentare amână Zilele Clujului. Distracţia se mută în septembrie
În ultimii şapte ani,
în luna mai, Zilele
Clujului dădeau startul
sezonului marilor festivaluri clujene. Acum,
evenimentul se mută
în septembrie.
Consilierii locali vor aproba, luni, în şedinţă extraordinară, alocarea sumei de
950.000 lei (202.000 de euro)
din bugetul local pe anul 2019
pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”.
În acest an, perioada de
desfăşurare a evenimentului
este 27-30 septembrie.
„Ca urmare a unei consultări publice a clujenilor
din anul 2010 s-a stabilit organizarea manifestării cultural-artistice şi sportive în

luna mai a ﬁecărui an. Prima ediţie a avut loc în 2011,
devenind un eveniment de
referinţă pentru comunitatea
clujeană. Având în vedere că
în luna mai urmează să se
organizeze alegerile pentru
Parlamentul European, propunem ca Zilele Clujului să
se desfăşoare între 27 şi 30
septembrie. Propunerea vine tocmai a putea oferi cadru legal de organizare ce
urmează să se desfăşoare în
data de 26 mai”, susţine Primăria Cluj-Napoca.
În ultimii ani, municipiul
Cluj-Napoca a devenit unul
dintre cele mai importante
oraşe din Europa în ceea ce
priveşte evenimentele cultural-artistice.

„Cu festivaluri de talie internaţională precum TIFF, Untold,
Jazz in the Park, municipiul nostru a ridicat standardele acestui
gen de activităţi. În acest an va
avea loc a opta ediţie a Zilelor
Clujului. Evenimentele se vor
desfăşura în spaţiile publice din
oraş, parcuri şi pieţe, în cartiere şi zona centrală, ﬁind un
punct de atracţie pentru turiştii
din ţară şi străinătate”, spune
municipalitatea.
Potrivit municipalităţii,
anul 2019 are o însemnătate
istorică profundă pentru o parte dintre cele mai importante
instituţii clujene.
Universitatea „Babeş-Bolyai”
sărbătoreşte anul acesta 100 de
ani de universitatea românească la Cluj. Trei instituţii de în-

văţământ sărbătoresc în 2019
o sută de ani de activitate, Colegiul Naţional „George
Coşbuc”, Colegiul Naţional
„Emil Racoviţă” şi Colegiul Naţional „George Bariţiu”.

De asemenea, în 1919 îşi
începeau activitatea cele două instituţii, Teatrul Naţional
Cluj-Napoca şi Opera Română Cluj-Napoca. În acelaşi
an, este inaugurată la Cluj

actuala Academie de Muzică
„Gheorghe Dima”.
Unul dintre cele mai importante cluburi sportive din
România, Universitatea Cluj,
îşi serbează Centenarul.
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Venituri de 32,8 mil. € din vânzarea biletelor
pentru CTP Cluj. Când ajung noile autobuze?
Anul trecut, clujenii și „vizitatorii” orașului au efectuat peste 190 de milioane de călătorii
Compania de Transport
Public Cluj-Napoca SA
a estimat venituri din
vânzarea biletelor şi abonamentelor pe anul 2019
în valoare de 32,8 milioane de euro. Totodată,
compania spune că investiţiile în acest an vor
depăşi suma de 50,25
milioane euro. Banii vor
merge pe achiziţia unor
autobuze noi, dar
şi second-hand.
Consilierii locali vor aproba într-o şedinţă extraordinată, care va avea loc luni,
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public
Cluj-Napoca.
Potrivit documentului, CTP
Cluj-Napoca SA a estimat venituri totale de 167,3 milioane
lei, din care veniturile din transportul de călători se ridică la
suma de 154,4 milioane lei.
„Veniturile totale previzionate pentru anul 2019 sunt de
167.347.000 lei. Începând cu
1 octombrie 2018, s-a efectuat o majorare a tarifelor la
transport ul în comun. La nivelul municipiului Cluj-Napo-

Investiţii în 2019
Conducerea CTP Cluj-Napoca spune că pentru anul 2019 s-au
bugetat cheltuieli pentru investiţii în sumă totală de 236,1
milioane lei (peste 50 milioane euro), după cum urmează:
30 autobuze nearticulate Mercedes în valoare de
31.410.000 lei. Autobuzele erau prevăzute iniţial în planul
de investiţii pentru 2018, dar au fost recepţionate în ianuarie 2019. Sursa investiţiei este din creditul bancar contractat
de CTP Cluj-Napoca
4 autobuze Mercedes pentru transport elevi în valoare de
4.380.000 lei. Surse proprii. Autobuzele vor intra în proprietatea companiei în luna mai
12 autobuze articulate second-hand în valoare de
1.740.000 lei. Surse proprii
Mijloace ﬁxe care vor intra în patrimoniul privat al Primăriei
Cluj-Napoca și vor ﬁ date în concesiune către CTP
Cluj-Napoca – 188.291.000 lei, dintre care amintim:
25 troleibuze noi Solaris în valoare de 61.652.000 lei
6 tramvaie noi Astra în valoare de 46.410.000 lei
30 autobuze electrice noi Solaris în valoare de 71.242.000 lei
În prim plan, directorul CTP Cluj-Napoca, Liviu Neag, şi primarul Emil Boc la punerea în circulaţiei a 11
autobuze electrice (3 aprilie 2019)

ca a avut loc o creştere medie a tarifelor de 14,4%. La
nivel metropolitan s-a trecut
la un sistem de tarife pe zone, iar aici putem vorbi de o
creştere medie a tarifelor de
15%, cu precizarea că datorită încadrării mai riguroase
pe zone au fost localităţi unde tarifele au crescut foarte
puţin, dar au fost şi localităţi
cu creşteri de 25%”, se arată
în documentul citat.

POZA ZILEI

La „plimbare” cu salteaua gonflabilă prin Florești
Un ﬂoreștean și-a umﬂat o saltea și s-a dus la „plimbare”
prin Florești, după ce din cauza ultimei ploi, canalizările nu
au făcut iar față.
Problemele din Florești sunt multe. Printre cele mai mari
sunt cele cu sistemul de canalizare, care nu mai face față.
Astfel, după ﬁecare ploaie, canalizările refulează, iar străzile
din oraș devin numai bune de navigat. Încercând să facă
haz de necaz, un ﬂoreștean a luat o saltea gonﬂabilă și s-a
plimbat pe strada Eroilor.

A crescut
numărul călătorilor

Potrivit Companiei de
Transport Public, a crescut numărul celor care aleg mijloace de transport în comun în
2018 faţă de 2017.
„Numărul de călătorii efectuate de compania noastră înregistrează un uşor trend de
creştere de la an la an. Dacă
vom analiza acest indicator
din 2018, mai exact 190.485.685

călătorii, cu cel din 2017, de
184.367.497 călătorii, rezultă
o creştere în 2018 de 3,32%.
Considerând că această tendinţă se va menţine şi în 2019
faţă de 2018 putem ajusta veniturile din transport cu acest
procent de creştere, rezultând
un venit de 151.456.000 lei.
Adăugând deﬁcitul de cash
din ticketing de 3 milioane lei,
putem vorbi de un venit din
transport de călători progno-

zat pentru 2019 de 154.456.000
lei”, menţionează Compania.

Probleme
cu lipsa de angajaţi
„Principala problemă pe care a întâmpinat-o CTP Cluj-Napoca anul trecut a fost să menţină un număr optim de angajaţi, precum şi atragerea de noi
angajaţi. În anul 2018 a fost
prevăzut în buget un număr
mediu de 1.410 angajaţi, dar la
ﬁnele anului au fost efectiv un

număr mediu de 1.287 angajaţi, adică un minus de 123 angajaţi. Ca şi cheltuială, toate
orele suplimentare sunt plătite
dublu, ca urmare se înregistrează o creştere a cheltuielilor cu
salariile. De asemenea, creşte
presiunea pe angajaţi ca număr de ore efectuate, cu acumulări de oboseală, diﬁcultăţi
în luare zilelor libere sau a
efecturăii concediilor de odihnă”, susţine Liviu Neag, directorul CTP Cluj-Napoca.

Coral mai rămâne la Cluj-Napoca
chiar dacă contractul cu Primăria a expirat
În urmă cu două luni,
Primăria Cluj-Napoca
prelungea cu încă 90
de zile contractul pentru
deratizarea, dezinsecţia
şi dezinfecţia municipiului. Firma Coral asigură
aceste servicii de 13 ani,
iar contractul a expirat
în luna februarie. Acum,
municipalitatea merge
mai departe tot cu
această firmă.
Primăria Cluj-Napoca a
scos la licitaţie serviciile de
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. Valoarea contractului este de peste 72 milioane lei (15,6 milioane euro)
şi se întinde pe o durată de
8 ani. Anunţul a fost postat
în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice, dar ﬁrma
Coral a contestat licitaţia.
Până la o decizie definitivă a instanţei, noua licitaţie este suspendată, iar consilierii locali urmează să
aprobe, luni, într-o şedinţă
extraordinară continuarea
prestării acestui serviciu tot
de către SC Coral Impex SRL,
până la preluarea acestuia
de către un nou operator.
„Primăria a luat măsurile necesare în vederea încheierii unui nou contract
de prestări servicii, prin licitaţie, un termen de depu-

nere oferte fiind stabilit pentru data de 7 ianuarie 2019
făcând posibilă încheierea
noului contract până la data de 15 mai. Totuşi, din
motive neimputabile autorităţii contractante, SC Coral Impex SRL – societatea
prestatoare în acest moment
a serviciilor – a formulat

ÎNCASĂRI

15

15 milioane de euro
a încasat ﬁrma Coral
din bugetul local în 9
ani de contract de la
Primăria Cluj-Napoca
mai multe contestaţii. În raport de aceste contestaţii,
procedura de achiziţie a fost
prelungită/suspendată în
numeroase rânduri, ultimul
termen propus pentru depunerea ofertelor fiind 9
aprilie, dar acest termen a
fost prelungit. Autoritatea
Naţională de Reglementare
pentru Srrviciile Comunitare de Utilităţi Publice a comunicat Primăriei că poate adopta pe motive de urgenţă măsura prelungirii
duratei contractului existent, pe o perioadă strict limitată la cea necesară fina-

lizării licitaţiei”, arată municipalitatea.
Printr-o decizie recentă,
Consiliul Naţional pentru
Soluţionarea Contestaţiilor
(CNSC) a obligat Primăria
Cluj-Napoca să corecteze o
parte din caietul de sarcini.

Contract prelungit
fără licitaţie
În anul 2006, în urma unei proceduri de licitaţie deschisă, Primăria municipiului Cluj-Napoca a delegat
serviciul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie prin
concesiune către SC Coral
Impex timp de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.
În 2010, Primăria a aprobat, prelungirea contractului, fără licitaţie, cu Coral
cu încă 7 ani şi 7 luni până
în 12 februarie 2019.

Caietul de sarcini,
contestat
Din 2019, municipalitatea ar urma să delege activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie printr-un nou contract de prestări servicii cu o durată de
8 ani de zile.
Anul trecut, Primăria
Cluj-Napoca a aprobat documentaţia de atribuire, iar
procedura de licitaţie a fost

iniţiată în luna noiembrie
prin publicarea anunţului
de participare în SICAP (platfoma de achiziţii publice).
Documentaţia de atribuire a fost respinsă de trei
ori de către ANAP (Agenţia
Naţională pentru Achiziţii
Publice). Licitaţia a fost
contestată de către SC Coral Impex care a formulat
o cerere de suspendare,
CNSC (Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor) respingând această
cerere, dar admiţând în parte contestaţia. Coral a formulat plângere împotriva
deciziei CNSC, dosar care
se află pe rolul Curţii de
Apel Cluj.
În contestaţie, Coral a
obligat Primăria Cluj-Napoca să corecteze o parte din
documentaţie, municipalitatea s-a conformat, dar cu
toate acestea Coral a formulat o a doua contestaţie. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a decis
suspendarea derulării procedurii până la pronunţarea
unei decizii pe fond.
Firma Coral Impex SRL a
fost înfiinţată în 1993, în
Ploieşti, şi este deţinută şi
administrată de la înfiinţare şi până în prezent de Alexandru Badea.
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Carnavalul veneţian, adus pe scena clujeană
Studenţii Facultăţii de Teatru din Cluj-Napoca au oferit un spectacol inedit
„Şi poţiunea...”, o comedie savuroasă, spectacol
Commedia dell’Arte a fost
prezentat de către studenţii de anul III din cadrul
Facultăţii de Teatru şi
Film din Cluj-Napoca.
Înainte de a trece la prezentarea spectacolului pus în
scenă de către studenţii de
anul III din cadrul Facultăţii
de Teatru şi Film, clasa Ionuţ
Caras şi Mara Opriş, care a
durat trei ore (dar nu a plictisit nici măcar o clipă!) ar ﬁ
necesară o scurtă incursiune
în Commedia dell’Arte.

Commedia dell’Arte
Commedia dell’arte, conform originalului din italiană, însemnând „comedia artiştilor”, este o formă a teatrului de improvizaţie, ale cărei origini se găsesc în Italia
secolului al 16-lea, care a
ajuns la un anumit apogeu
al popularităţii sale un secol
mai târziu, ﬁind practicată
până în ziua de astăzi. Spectacolele perioadei de început
erau în majoritatea lor lipsite de vreun text scris, se des-

Foto: Raul STAN
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Studenţii la actorie au pus în scenă Commedia dell’Arte.

făşurau în aer liber cu foarte puţine decoruri.
Fiecare personaj era creat pe o singura idee- de unde şi denumirea de personaj masca pornindu-se desigur şi de la faptul că actorii jucau mascaţi. Dar dincolo de existenţa reală a
măştii, exista construcţia
psihologică, cu o singură direcţie de dezvoltate: Pulcinella – trândav, pungaş,
mâncău; Brighella – intrigant, deştept, viclean, răutăcios; Arlecchino – pierde-vară, naiv, vesel etc.
Nici spectacolul „Şi poţiunea...” nu a avut foarte mult
decor. Nici nu ar ﬁ fost nevoie. Actorii s-au folosit de

câteva bănci din lemn şi câteva cutii care i-au ajutat să
creeze efecte haioase. Notabil a fost momentul în care
băncile s-au „transformat” în
Podul Suspinelor, un pod faimos al Veneţiei. Potrivit legendei, numele său se referă
la suspinele condamnaţilor
la moarte care mergeau pe
ultimul drum către locul în
care erau executaţi. Astfel, şi
personajele, când treceau „podul”... suspinau!

Cadrul acţiunii
Acţiunea se desfăşoară în
1635 în Veneţia, în perioada
Carnavalului. Veselie, muzică, dans, toate se împreunează şi se completează. Perso-

najele vor să ajungă la Carnaval, să mănânce şi să se
distreze. Iubirea este tema
centrală. Unii o caută, alţii
sunt forţaţi să o găsească, iar
totul se complică în momentul în care apare o poţiune a
iubirii. Unii vor ca cineva să
se îndrăgostească de ei, un
personaj vrea poţiunea să se
îndrăgostească de sine însuşi
(ce sugestie bună să ne amintească să ne iubim pe noi înşine mai mult!), iar poţiunea
ajunge, desigur, pe mâna acelui personaj care nu are neapărat nevoie de ea.

Personajele
Piesa a început cu trei
fraţi, dintre care unul bo-

gat, dar avar, Furioso (masca Pantalone), iar ceilalţi
doi îl antipatizau, tocmai
din cauza averii şi din cauza faptului că ei erau nevoiţi să lucreze pentru el.
Personajele şi-au făcut apariţia pe scenă unul după altul. Actorii, respectând caracteristicile şi psihologia
personajelor-mască, şi-au
creat fiecare câte o identitate remarcabilă, creând situaţii haioase. La început,
miza pare să fie averea, reprezentantă de punga cu
bani, pentru ca mai apoi,
iubirea să ocupe primul loc
în ceea ce priveşte dorinţele personajelor. În oraş apare o străină, o evreică,

Shira, care reprezintă pentru Furioso o ocazie bună
de a-şi spori averea, pentru
fiul său motivul maturizării, iar pentru Epitafio, fiul
lui Dottore (cel care creează poţiunea dragostei) iubirea adevărată, de care s-a
ferit toată viaţa lui. Astfel,
cei trei luptându-se pentru
inima Shirei, apare comicul
de situaţie. Fiecare încearcă să o cucerească şi ajung
chiar să se confrunte.
Desigur, celelalte personaje contribuie atât la crearea
lumii piesei, cât şi la rezolvarea conﬂictului. Spectacolul
este plin de peripeţii, neînţelegeri, ciomăgeli, travestiuri,
dar în ﬁnal totul se termină
cu bine, conform legilor ﬁreşti
ale naturii: iubirea câştigă.
Distribuţia: Yannick Becker,
Cristina Casian, Giorgiana Coman, Ştefan Dogaru, Francesca Fülöp, Călin Graur, Victor Hegedüs, Ştefan Iancu, Robert Iosif, Ştefan Liţă, Ioana
Emilia Luculescu, Ioana Moldovan, Caliţa Nantu, Daniela
Purcărea.
Regia a fost realizată de Ionuţ Caras şi Mara Opriş.
Coregraﬁa a fost realizată
de Mara Opriş şi Ştefan Both.
PUBLICITATE

6 MICA PUBLICITATE
AVIZ DE MEDIU
BARBANTA DORINEL în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „elaborare documentaţie PUD şi documentaţie
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire casa
de vacanţă“ - comuna Râșca, sat Râșca, nr. 313, jud. Cluj.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultat la sediul
Agenţiei de protecţie a mediului Cluj, Calea Dorobanţilor,
nr. 99 și la sediul titularului din Huedin, str. P.A. Munteanu, nr. 8 între orele 8-14.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și
sugestii la A.P.M. Cluj str, Dorobanţilor, nr.99 bloc 9B, fax
0264-412914 în zilele de luni- vineri orele 8-14.

monitorulcj.ro | luni, 15 aprilie 2019
S.C. IMOINVEST S.A. anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004,
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare
PUZ pentru construire Parc Logistic Floreşti“, în com. Florești, sat Luna de Sus, jud.Cluj.
Prima versiune a proiectului poate ﬁ consultată la proprietar, str.Horea nr.3, începând de la data de 15.04.2019,
între orele 11.00-14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și
sugestii până la data de 30.04.2019 la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, email: reglementari@arpmcj.anpm.ro, fax: 0264.412.914,
judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.

ţa publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE înălţime
P+E, împrejmuire teren, racord la utilităţi şi branşamente
la utilităţi“ - situat în comuna Florești, sat Florești, strada
Stadionului nr. F.N., identiﬁcat prin C.F. 66445, C.F. 56591,
C.F. 58705, C.F. 56585, jud Cluj.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99
și la sediul HUEDIN, str. PROTOPOP AUREL MUNTEANU nr 50,
jud CLUJ, din data de 10.04.2019, între orele 9-12.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii
și sugestii, până în dată de 30.04.2019, la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr 99, bl 9B,
cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-410716, e-mail:
ofﬁce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9:0014:00 și vineri între orele 9:00-12:00.

ACORD DE MEDIU

S.C. BRIOTEX IMPEX S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Elaborare PUD şi construire 3 imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+3E+Er
şi 1 imobil clădire mixtă, servicii şi comerţ cu regim de înălţime D+P+E+Er, împrejmuire, racorduri şi branşamente la
utilităţi“, propus a ﬁ amplasat în comuna Florești, str. Florilor, f.n., jud. Cluj.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul din comuna Florești, str. Avram Iancu nr. 51, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj.
LICITAȚIE PUBLICĂ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĂŞNAD, judeţul
Satu Mare, anunţă licitaţie publică deschisă cu strigare în
vederea vânzării a 15 pachete (parcele de teren) în suprafaţă totală de 1499 mp, situate în Zona de Agrement Tășnad, judeţul Satu Mare.
Licitaţia va avea loc în data de 15 mai 2019, ora 11.00,
la sediul Primăriei Orașului Tășnad.
Documentaţia pentru licitaţie se pune la dispoziţia ofertanţilor începând din 08.05.2019.
Informaţii suplimentare la telefon: 0261-825.701,
0261-825.860.
TERENURI
¤ De vânzare teren extravilan
în comuna Cămărașu (jud.
Cluj), hotarele ”Iricău” și ”Fântânele”, arabil 1,60 ha, respectiv 0,77 ha. Informaţii suplimentare la tel. 0729-442031.
(2.7)
¤ P.f.vând teren 52463 mp. situat în zona
metropolitană(Oradea) la ieșirea din Osorhei spre Cluj cu
front de 80 m la E60. Pret 9
eur/mp.Tel.0774033770 (9.30)

ţie. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0264-547523,

¤ Vând urgent în Florești, în suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., front
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blocurile ANL, cu mult sub preţul pieţei. Informaţii și detalii suplimentare la telefon 0746-402720.
(5.7)
¤ VÂND teren extravilan în
apropierea satului Gheorgheni,
la 10 km de Cluj-Napoca (locaţie aproximativă: deasupra bisericii reformate, zona sere).
Panorama deosebită, aer curat,
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900
mp. Informaţii și detalii suplimentare la tel. 0745-096212.

Informaţii la telefon
0751-813787. (16.40)

SERVICII
¤ Domn serios, harnic, îmi ofer
serviciile de curăţenie în grădini,
poduri, beci. Cer și ofer seriozitate.
Sunaţi la tel. 0746-190049. (2.7)
¤ Depanare și reparaţii TV la
domiciliul clientului, cu garan-

0744-877328.

Execut
acoperişuri, reparaţi
de urgenţă,
rectiﬁcări inﬁltraţii
de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi,
acesorii, sorturi.

UZ CAZNIC
¤ Vând seturi de oale din inox cu
fund gros și cu termostat pe capac, compus din 16 piese, nou,
preţ 700 RON și set de cuţite ceramice la preţul de 150 RON. Informaţii la tel. 0744-479172. (6.7)
¤ Vând mașină de spălat. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0723-435446. (6.11)
DIVERSE
¤ Vând cărucior de copii HAUCK,
nemţesc, original, cu roţi mari,
cu cameră și cauciuc, cadru de
aluminiu, multiple poziţii, coș cu
bagaje, copertină reglabilă, pelerină de ploaie, ham, centură
de siguranţă 5 puncte, frână de
mână și picior, preţ 350 RON. In-

APARTAMENTUL, CASA, BIROUL, SPAŢIUL
COMERCIAL,
așa cum aţi visat?
Noi, realizăm ideile voastre, împreună vom reuși să
obţineţi spaţiul mult visat, în care vă veţi simţi minunat!

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI
Mihai Costea tel. 0740-513987
Instagram: interiordesign_by_costea
E-mail: costea4home@gmail.com

AVIZ DE MEDIU

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. MIX LOGISTIC S.R.L., în calitate de titular, anun-

Doriţi să vă amenajaţi

AVIZ DE MEDIU

Vădeanu Elena, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG
1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru
"Elaborare PUD pentru construire locuinţă", situat în jud.
Cluj, loc. Săcuieu fnr.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul proiectantului S.C. DWG Construct SRL, str. Nicolae Pascaly nr. 9,
ap. 18, Cluj-Napoca, din data 11.04.2019, între orele 8-14.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 30.04.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanților
nr. 99, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: ofﬁce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

AVIZ DE MEDIU
SZAKACS DENISA RALUCA, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare,
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Elaborare PUZ pentru construire Hala depozitare şi garaj utilaje agricole, locuinţe de serviciu, în municipiul
Huedin, str. Horea, F.N., C.F. 53494 Huedin, judeţul Cluj.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, și la sediul proiectantului S.C. Iar Doi S.R.L.,
Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 26C, jud. Cluj, din data
12.04.2019 în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și
sugestii, până în data de 30.04.2019, la A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410716, email: ofﬁce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00– 12.00.
ANUNŢ INFORMARE PUBLICĂ
Subsemnatul, Muntean Vasile, domiciliat in municipiul
Huedin, Str. Antal Nagy Budai, nr. 93, judetul Cluj, proprietar al terenului cu numarul cadastral 52589 situat in intravilanul municipiului Huedin,anunţă publicul interesat în
legătură cu INTENŢIA DE DEPUNERE A DOCUMENTATIEI PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DIN CADRUL ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE, AVIZ NECESAR ELIBERARII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL : „LOCUINTA
UNIFAMILIALA P+2E ,IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI“.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus
mentionata sau pot inainta observatii la A.B.A. Crisuri, strada I.Bogdan, nr. 35, municipiul Oradea, judetul Bihor.
formaţii suplimentare la tel.
0744-955625. (6.7)

LICITAŢII PUBLICE
¤ Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Cluj-Napoca
prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul
în Cluj-Napoca, P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie publică în data de
25.04.2019, ora 10.00, bunul
mobil: Autoturism Opel T98/
Kombi/ FK11/ Astra – G – Caravan, culoare alb, nr. certiﬁcat
C00449298J, serie șasiu: WOLOTGF3532106529, serie motor
17E33829, an fabricaţie 2003.
Informaţii suplimentare pot ﬁ
obţinute la sediul A.J.F.P. Cluj,
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 17, telefon 0264.596854, interior 301 sau accesând pagină
de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri vânzare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI
¤ Pierdut Certiﬁcat de Înregistrare Sanitar Veterinară nr.
1535 din 13.05.2013 eliberat
de Direcţia Sanitar Veterinară
Cluj pe numele Morariu Vlad
Robert. Îl declar nul.
¤ Pierdut card tahograﬁc și
atestat transport marfă pe numele LASZLO ALEXANDRU. Le
declar nule.

LICITAȚIE PUBLICĂ
EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL
în calitate de lichidator judiciar al
PORTAL INDUSTRIAL SRL – în faliment,
in bankruptcy, en faillite
ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ
A ACTIVELOR:
1. Teren extravilan în suprafaţă de 400 mp, înscris în
CF nr. 54069, CAD 12357, situat în Luna de Sus, Comuna
Florești, FN, Jud. Cluj. Preţul de pornire a licitaţiei este de
18.219 lei, exclusiv TVA.
2. Bunuri mobile (cabină modulară pază, Suzuki Grand
Vitara, Camion Dac, etc.) individual. Lista completă cu bunurile mobile și preţurile acestora poate ﬁ solicitată lichidatorului judiciar.
Licitaţia va ﬁ organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Jud. Hunedoara, în
data de 08.05.2019, ora 15:00.
Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanţiei de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum și pentru achiziţionarea caietului de sarcini.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de
15.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019 şi
12.06.2019 în aceleaşi condiţii
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu
48 de ore înainte de data licitaţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Tel: 0354.405.232
Fax: 0254.713.311
Mobil: 0726.785.348
Email: ofﬁce@expertinsolventa.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE
A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ-NAPOCA
ORGANIZEAZA CONCURSUL
pentru ocuparea a 1 (unui) post de Muncitor hidrometru(0.13 norma /1 ora /zi) , perioada
nedeterminata, la Sistemul de Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca- Statia Hidrologica Cluj
Statia Pluviometrica Dangau Mare
Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 10 mai 2019 ora 08.00
- Proba interviu: in data de 14 mai 2019 ora 11.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii necesare
pentru ocupare post vacant;
1.Conditiile speciﬁce stabilite pe baza ﬁsei postului:
- disponibilitatea de a efectua complexul zilnic de observatii si masuratori la statia pluviometrica
aﬂata in loc.Dangau Mare sau Dangau Mic
- disponibilitatea zilnica a candidatului la un program ﬂexibil in functie de evolutia fenomenelor
meteorologice -datorita activitatii de veghe permanenta persoana angajata la statia pluviometrica
trebuie sa aiba disponibilitatea de a supraveghea in permanenta regimul pluviometric, in toate
zilele anului si de a efectua masuratorile pluviometrice si transmisiile ce se impugn .
2. Conditiile speciﬁce referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului:
- minim studii generale (8 clase)
-vechime in munca : 0 ani
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes –Tisa , str.Vanatorului
nr.17 din Cluj –Napoca sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca cu sediul in
localitatea Cluj-Napoca , str.Donath nr.157/A judetul Cluj, a dosarelor de participare la concurs
este in data de 06 mai 2019 ora 10,00 .
Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;cererea de inscriere la concurs adresata
directorului unitatii ,copia actului de identitate , copiile documentelor care atesta nivelul studiilor,
specializarilor , conform cerintelor postului, copie carnet de munca /adeverinta care sa ateste
vechimea in munca ,cazier judiciar in original ,adeverinta medicala care atesta starea de sanatate
corespunzatoare ,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de
familie al candidatului ,in original ;Curriculum vitae .
Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144

Persoana de contact: Bodea Lia, telefon : 0264433028 ,int.144- serv. Resurse Umane
Prezentul anunt indeplineste prevederile OUG nr.90/2017 .
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Ultimul tren al României.
Probe, nu minciuni!
De ce candidez, de ce
PNL, de ce sunt cruciale
europarlamentarele pentru omul obişnuit care se
trezeşte dimineaţa,
merge la serviciu, îşi priveşte copiii crescând, se
roagă la Dumnezeu să ﬁe
sănătos, achită rate?
Oamenii aşteaptă de la
mine argumente, vor să
aibă încredere. Au uitat
sentimentul acesta... Unii
se îndoiesc că un om
căruia nu-i lipseşte
nimic, e celebru, e fericit
în familie, a văzut
lumea, renunţă la o
importantă emisiune de
televiziune pentru politică fără un motiv ascuns.
Dragii mei, distanţa cea
mai scurtă dintre două
puncte este linia dreaptă.
Adevărul este că sunt sentimental. Politicienii nu
spun asta, iar consultanţii
îi laudă: bravo, nu trebuie
nimeni să ştie ce simţi! Însă dacă aş da cu bidineaua peste ceea ce cred unii
că sunt minusurile unui om
politic nu aş deveni exact
ceea ce criticam ca realizator de televiziune? Aşadar:
uneori mă bucur, alteori
mă doare; uneori sunt nervos, alteori sunt liniştit ca
un copil în burta mamei.
Recunosc că proporţiile la
care mă manifest trec uneori de canoanele urbane,
dar am 44 de ani, nu mă
mai schimb acum!
Fiind sentimental, mă raportez mereu la experienţele copilăriei, la cărţile citite,
învăţăturile de-acasă, la pasiunea din adolescenţă, istoria. M-au fascinat Brătienii, înﬂăcărarea cu care vorbeau despre neam. Propunerea PNL de a candida a
venit într-un moment în care vorbeam cu invitaţii mei
despre riscurile de securitate pe care politicieni condamnaţi penal le aduc unui
popor întreg. Care, biet popor, s-a şi împuţinat cu vreo
5 milioane de suﬂete, plecate să-şi caute patrii de împrumut! Cele mai emoţionante clipe din ultimii ani
au fost atunci când i-am ascultat pe părinţii unor tineri
plecaţi din ţară cum plâng
de dorul lor, sau când am
discutat cu taţii copiilor morţi la #Colectiv. Pentru mine,
aproape totul are legătură
cu copiii. Viitorul lor. Aici,
în interiorul frontierelor.
Nu vreau să-mi ﬁe ruşine peste ani, când băiatul
meu, Mihai, sau fetiţa pe
care o aşteptăm Florina şi
cu mine ne vor întreba de

ce nu am făcut totul pentru
a ne salva ţara de la ruină!
Şi exact când eram măcinat
de aceste gânduri, a venit
propunerea PNL. S-a nimerit să ﬁe formulată în miezul unor dezbateri despre
tentativele de a aduce procurorii la ordine de partid,
ca în perioada 2003-2004,
când se decidea la şedinţele PSD cine trebuie anchetat, condamnat... În ziua
când Laura Codruţa Kovesi
a fost audiată în Comisia
LIBE şi 5 eurodeputaţi PNL
s-au bătut ca leii şi au inﬂuenţat votul în favoarea ei
am fost foarte mândru! În
paralel, Ludovic Orban îmi
arăta sondaje, vedeam că
am o bună cotă de încredere, îmi spunea că sunt perceput drept principalul luptător cu ticăloşiile PSD-ALDE, că adevărurile dureroase spuse în emisiune după
momentul OUG 13 au mobilizat cetăţenii. În plus,
arătam cifrele economiei reale, aduceam experţi care
explicau românilor cât de
mult au fost minţiţi în 2016.
Totodată, aduceam analişti
de politică externă care demonstrau că România, căzută în mâinile unui grup
infracţional organizat, riscă să ﬁe eliminată de la masa ţărilor civilizate. Acesta
este contextul în care am
acceptat propunerea PNL.
Vocea mea va ﬁ auzită, să
nu vă îndoiţi! Nefericiţii din
PSD şi ALDE au luat România prizonieră, cu tot cu românii din ea! Nu mă voi opri
decât atunci când îi voi convinge pe toţi cetăţenii cu ca-

re voi interacţiona, într-un
fel sau altul, că, dacă vor
prosperitate, trebuie să-i dăm
jos pe infractori.
Ei se justiﬁcă astfel: am
câştigat alegerile. Da, dar
printr-o fraudă morală. Românilor nu li s-a suﬂat o vorbă, în campanie, despre faptul că prioritatea PSD-ALDE
va ﬁ dezincriminarea corupţiei, anularea sentinţelor, terorizarea magistraţilor, salvarea lui Dragnea şi a acoliţilor săi. Iar închisoarea ca
închisoarea, dar şi-ar pierde
şi averile colosale!
Ştiau românii că PSD şi
ALDE vor prăbuşi leul, că
alimentele vor costa ca în
Elveţia, că ne vom ruga să
scadă benzina sub 6 lei? Cât
costau ouăle, cartoﬁi, macaroanele, untul, roşiile în decembrie 2016? Ştiau românii în toamna lui 2016 că Guvernele Dragnea vor împrumuta aproape 9 milioane de
euro pe oră, la dobânzi faraonice? Ştiau că promisiunile legate de spitalele regionale, şcoli, autostrăzi, locuri de muncă sunt gogoşi?
M-am săturat să vorbesc
despre Dragnea, Tăriceanu,
Nicolicea, Şerban Nicolae,
Iordache, Grapini, Plumb,
Codrin, Vâlcov! Vreau să vă
arăt România pe care ne-o
dorim, ţara din vis! Dar mai
întâi trebuie să-i alungăm
pe bandiţii care o jefuiesc
de 30 de ani, pe şmecherii
care şi-ar vinde mamele pentru un vot, slugile care confundă Balcanii cu balcoanele, proştii care scufundă visteria, când nu şi-o îndeasă
în buzunare. Să-i dăm jos

pe cei care pretind că investesc în educaţie şi sănătate fără să sufle o vorbă despre cele 2600 de şcoli cu
toaletă în curte, despre oamenii care mor cu zile în
spitale mizerabile! Pe cei
care au afirmat, cu subiect
şi predicat, că „autostrăzile pot să mai aştepte”! M-am
săturat de pile, de odrasle
în posturi călduţe, de nepotismul instituţional. Din
cauza lor ne pleacă tinerii
din ţară. Mereu, şi mereu,
şi mereu! Suntem tot mai
puţini şi mai trişti!
Ce Românie vrem? Nu
vrem toţi o ţară în care să
nu se mai dea legi pentru
salvarea unui singur om?
Nu vrem toţi ca, în democraţie, hoţii să stea la puşcărie, nu în Guvern sau în
Parlament? Nu visăm ca oamenii cinstiţi, harnici, inteligenţi să ﬁe recunoscuţi,
promovaţi? Nu vrem să putem protesta împotriva nedreptăţilor fără teama că
suntem gazaţi, bătuţi, umiliţi, daţi afară?
Am dovada că ţara cu
spitale moderne, drumuri
curate, servicii ca în vest
este posibilă! Fapte, nu vorbe! Vizitaţi Clujul, Oradea,
Alba Iulia, Sibiul, Timişoara, Braşovul, Suceava, Aradul, Sinaia! PNL are primari
şi şeﬁ de consilii judeţene
care au atras aproape un
miliard de euro şi au adus
bunăstare! Există oraşe din
care românii nu mai pleacă, ci unde vin să trăiască!
Da, în România!
Am colegi în PNL care
au negociat la sânge în Parlamentul European şi au
şters taxe, au apărat locuri
de muncă, au adus bani
pentru fermieri. Datorită lor,
România a stat în primul
rând! Iar asta va deveni o
regulă. După ce câştigăm aceste alegeri vom birui şi la
prezidenţiale, şi la locale,
şi la parlamentare. Dar valul porneşte acum! E mobilizare generală!
Patriotism înseamnă să
faci ceea ce promiţi oamenilor, nu să-i iei de fraieri.
A lăsa ţara din nou pradă
bolşevicilor nu înseamnă că
o aperi, ci că o trădezi! Gata cu laşii, proştii, trădătorii şi infractorii!
Aveţi încredere şi veniţi
cu noi! Aveţi încredere, pentru ultima oară! Urmaţi-vă
instinctul, oameni buni! Eu
am pornit pe acest drum şi
nu mă voi abate de la el.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Rareş Bogdan

Iohannis: Justiția este
unde este din cauza PSD
Preşedintele Klaus
Iohannis a declarat vineri
că Justiţia a ajuns
în situaţia de acum
din vina Partidului Social
Democrat şi a precizat
că România va avea referendum pe data de 26 mai.
„După părerea mea, Justiţia a ajuns în situaţia în care este acum din vina
PSD-ului. PSD-ul dă un asalt
asupra Justiţiei constant, intens, de la începutul mandatului lor. PSD-ul este vinovat
că despre Justiţie se discută
foarte mult, foarte mult în

termeni de îngrijorare şi de
preocupare. Românii sunt îngrijoraţi, se tem că PSD-ul va
subjuga politic Justiţia românească. Cum sunt convins că
PSD-ul este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai mult,
PSD-ul este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai bine (...) – este nevoie de referendum şi vom avea referendum pe 26 mai. (...) Pentru că românii trebuie să dea
un răspuns asaltului pesedist
asupra Justiţiei, convoc acel
referendum din 26 mai”, a
aﬁrmat Klaus Iohannis.

Orban: Prezenţa la vot
va fi de aproximativ 50%
Preşedintele PNL,
Ludovic Orban, estimează că prezenţa la vot
la alegerile europarlamentare va fi de aproximativ 50% şi spune
că Ministerul de Externe
va deschide, şi de această dată, foarte puţine
secţii de votare
în Diaspora.
„Pe cercetările noastre sociologice, prezenţa la vot va
fi în jur de 40 – 42% – raportat la o listă electorală
permanentă care nu este reală. Noi ştim foarte bine că
pe liste sunt 18.300.000 şi
în realitate, în ţară, sunt
vreo 14.500.000. Deci prezenţa la vot va fi aproximativ de 50%, estimarea noastră actuală. (...) Mulţi dintre cei care muncesc în ţări
din Europa foarte greu merg
la vot pentru că, şi de data
aceasta, după cum vedem
că se mişcă Ministerul de
Externe, va deschide foarte
puţine secţii de votare în Di-

aspora”, a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă susţinută la Feteşti.
El a spus că situaţia privind secţiile de votare din
străinătate îl îngrijorează.
„Cu siguranţă că mă îngrijorează pentru că românii, oriunde s-ar afla, fac
parte din naţiunea română,
au aceleaşi drepturi ca şi românii de acasă şi nu li se
poate interzice dreptul de
vot, pentru că noi ştim foarte bine că mulţi dintre cei
care sunt astăzi în Diaspora au plecat din cauza PSD,
din cauza lipsei de perspectivă şi de încredere în şansa lor de a reuşi în viaţă,
într-o ţară care este condusă de PSD de atâta timp. Or
marea lor majoritate au,
practic, opţiuni politice preponderent spre Partidul Naţional Liberal sau alte formaţiuni din opoziţie; a le
interzice dreptul de vot înseamnă a vicia rezultatul
electoral”, a arătat Orban.

Emil Boc militează
pentru tineri la Bruxelles
Prezent din nou
la Bruxelles, în şedinţa
plenară a Comitetului
European al Regiunilor,
edilul Clujului a vorbit
despre importanţa tineretului şi culturii în dezvoltarea europeană.
Emil Boc a susţinut necesitatea ca, prin viitorul buget al Uniunii Europene şi în
actualul context Brexit, să se
investească mai mult în „ceea ce ne face mai europeni”,
în special în susţinerea tinerilor, culturii şi a politicii de
coeziune.
„Avem cea mai proeuropeană generaţie de tineri din
istoria Uniunii Europene şi
în consecinţă este obligatoriu să alocăm mai mulţi bani
pentru proiecte precum Erasmus+ , Discover EU sau pentru politicile de creare de locuri de muncă şi de diminu-

are a şomajului în rândul tinerilor. Europa a investit prea
mult până acum doar în instituţii şi prea puţin în suﬂetul Uniunii Europene. Avem
nevoie de o atenţie sporită,
inclusiv din punct de vedere
ﬁnanciar, acordată culturii şi
sectorului cultural. Prin cultură putem reconstrui Europa de jos în sus şi putem consolida identitatea noastră europeană. Prin politica de coeziune se asigură unitatea Uniunii Europene întrucât rezultatele ei se regăsesc în ﬁecare loc din Uniunea Euroeană şi se diminuează decalajele de dezvoltare şi de nivel de trai dintre diferitele ţări ale Uniunii Europene. Prin
politica de coeziune, niciun
cetăţean al Uniunii Europene nu va mai ﬁ nevoit să migreze doar pentru un loc de
muncă”, a precizat Emil Boc.

SPORT.
Pe scurt
Rugby. Timişoara
a câştigat derby-ul
cu Steaua
Timișoara Saracens a învins-o
pe Steaua București cu scorul
de 27-17 (15-3), sâmbătă, pe
Stadionul ''Dan Păltinișanu''
din Timișoara, în derby-ul etapei a 10-a a SuperLigii CEC
Bank la rugby.
Campioana a reușit patru eseuri,
trei prin Tevita Manumua și unul
prin Vlad Neculau, obţinând astfel
punctul bonus ofensiv.
CSM București, CSM Știinţa Baia
Mare și Dinamo au reușit și ele
victorii în această rundă, toate în
deplasare.
Rezultate:
SCM Gloria Buzău – CSM Știinţa
Baia Mare 6-36
ACS Tomitanii Constanţa – CSM
București 8-39
CS Universitatea Cluj – CS
Dinamo București 13-24
Timișoara Saracens – CSA Steaua
București 27-17
În clasament, pe primul loc se
aﬂă CSM București, cu 44 puncte,
urmată de CSA Steaua București,
39 puncte, CSM Știinţa Baia
Mare, 36 puncte, Timișoara
Saracens, 39 puncte, SCM Gloria
Buzău, 15 puncte, CS Dinamo
București, 11 puncte, CS
Universitatea Cluj, 7 puncte, ACS
Tomitanii Constanţa, 5 puncte.

Portughezul Camora,
aproape să obţină
cetăţenia română
Fotbalistul portughez Mario
Camora, de la campioana CFR
Cluj, a mărturisit că este foarte
aproape de depunerea dosarului
pentru obţinerea cetăţeniei române. Camora a menţionat că mai
are de depus doar un document
pentru dosarul de cetăţenie, dar a
precizat că principalul motiv nu a
fost acela că dorește să joace la
naţionala României.
Dacă va ﬁ întrebat cine este cel
mai mare fotbalist din istoria
României, Camora va răspunde
fără să stea pe gânduri – Hagi.
Mario Jorge Malico Paulino,
Camora, are 32 de ani și joacă la
CFR din 2011.

România vrea
să organizeze Euro
2028 şi pe Cluj Arena
Guvernele României, Serbiei,
Bulgariei și Greciei au semnat,
sâmbătă, la Salonic,
Memorandumul de înţelegere
pentru constituirea
Comitetului iniţial de organizare în vederea candidaturilor
comune pentru organizarea
UEFA Euro 2028 și a Cupei
Mondiale de fotbal din 2030.
Răzvan Burleanu a spus că
România va putea contribui cu 4
din cele 10 stadioane necesare
organizării unui campionat european: Arena Nationala, Ion
Oblemenco, Cluj Arena și stadionul Ghencea.
România a primit organizarea a
patru meciuri din cadrul
Campionatul European din
2020 pe Arena Naţională din
Capitală. Bucureștiul va găzdui
trei partide în cadrul Grupei C și
una în faza optimilor de ﬁnală.
Astfel, pe Arena Naţională sunt
programate meciuri în zilele de
14, 18, 22 și 29 iunie 2020.
Dacă se caliﬁcă, echipa naţională a României va juca cel puţin
două partide la București.
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Au stins Farul!
Victorie lejeră pentru trupa lui Lobonţ
Universitatea Cluj a bifat a doua victorie consecutivă, 2-1 cu Farul Constanţa
şi urcă pe poziţia secundă a Ligii a 2-a.
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro
Dezlănţuiţi după victoria
la scor din Colentina, cu
Daco-Getica, 6-2, „Şepcile
roşii” au avut un start de
meci cum nu se poate
mai bun cu Farul. Corner
executat excelent de pe
partea dreaptă de Taub,
iar Gavra fructiﬁcă cu
capul prima ocazie a
partidei (î3). După două
şuturi care l-au pus la
grea încercare pe înlocuitorul lui Dur-Bozoancă
dintre buturi, Iulian
Dinu, Florescu a ratat
cea mai mare ocazie a
primei părţi, trimiţând
cu capul peste poartă din
doar câţiva metri după
un corner bătut de căpitanul Goga (î33).
După un sfârşit de primă
parte relaxat, tot clujenii au
fost cei care au început mai
hotărâţi repriza secundă, acelaşi Florescu luându-l la ţintă pe căpitanul oaspeţilor cu
un şut violent din careu (î53).
Scăpat pe contraatac după o
pasă ca la carte a lui Florescu, căpitanul Goga şi-a arătat din nou măiestria, majorând diferenţa cu un şut perfect la colţul scurt (î59).
Nou-intratul Fotescu putea

Universitatea Cluj 2-1
Farul Constanța (1-0)

„Şepcile roşii” au avut un start de meci cum nu se poate mai bun

reduce din diferenţă pentru
trupa fostului antrenor al „feroviarilor”, Petre Grigoraş,
însă a tras direct în Dinu după e a rămas singur cu
goalkeeperul Universităţii.
Ajuns la borna 17 în Liga a
2-a, Cristi Gavra a părăsit accidentat terenul în aplauzele suporterilor (î73). La câteva minute distanţă, oaspeţii au ratat cea mai mare oca-

zie, Dinu ﬁind salvat de
„transversală” la un şut violent al lui Zamﬁr (î75). Fără ocazii mari până la ﬂuierul ﬁnal al „centralului”, „U”
Cluj a închis cu emoţii partida cu una dintre echipele
de tradiţie din eşalonul secund, „marinarii” reducând
târziu din diferenţă, după un
gol reuşit din fază ﬁxă de
Rosado (î90+4).

În urma victoriei de sâmbătă, „U” Cluj urcă provizoriu
pe locul doi al tabelei (63 de
puncte), proﬁtând din plin de
faptul că una dintre principalele contracandidate, Sportul
Snagov s-a împiedicat pe terenul ilfovenilor de la CS Baloteşti, 0-0. Următorul duel pentru băieţii lui Lobonţ este în
deplasare, în ﬁeful „lanternei
roşii”, Dacia Unirea Brăila.

Stadion: Cluj Arena
Spectatori: 3.426
Marcatori: Gavra 3, Goga
59 / Rosado 90+4
Cartonașe galbene: – /
Neciu 38, Ehmann 78
Arbitri: Rareș George
Vidican (Satu Mare) –
Ovidiu Timar (Marghita),
Răzvan Constantin
Nistoran (Reșiţa) – Székely
Zoltán (Baia Mare)
Observatori: Bogdan
Zanﬁrescu (Botoșani),
Daniel Sabou (Zalău)
Universitatea Cluj
(4-2-3-1)
I. Dinu – Al. Coman, A.
Cordoș, L. Sepsi, C. Taub –
G. Florescu, G. Giurgiu – I.
Haţiegan, D. Goga (cpt.,
M. Coman 86), N. János
(Fl. Burghele 60) – Cr.
Gavra (M. Axente 73)
Antrenori: Bogdan Lobonţ
& Adrian Iencsi
Farul Constanţa (4-2-3-1)
R. Avram (cpt.) – M.
Ehmann, D. Ispas, Diogo
Gomes, R. Neciu – P.
Antoche (M. Fotescu 57),
Celestion Silva – R. da
Costa, D. Rosado, T.
Moldovan (D. Toma 57) –
R. Surdu (C. Zamﬁr 65)
Antrenor: Petre Grigoraș

Simona Halep:
„Îmi doresc să câştigăm trofeul Fed Cup”
Jucătoarea de tenis
Simona Halep a declarat, sâmbătă, că îşi
doreşte foarte mult să
câştige meciul cu Franţa
din semifinale, programat la Rouen în 20 şi 21
aprilie, şi mai apoi şi
trofeul Fed Cup.
„Echipa Franţei este puternică, are experienţă în ceea ce înseamnă Fed Cup.
Dar şi echipa noastră este
foarte puternică şi cred că
meciul este deschis, oricine
poate câştiga. Eu sunt foarte motivată şi îmi doresc
foarte mult să câştigăm acest
meci şi, de ce nu, şi trofeul”, a spus Halep, care a
menţionat că nu are niciun
fel de problemă medicală în
acest moment.
„Sper să avem o atmoferă
frumoasă la meciul acesta.
Ştiu că publicul francez este
foarte gălăgios, în sensul bun.
O să ﬁe destul de greu, dar

am încredere în toţi românii
care vor veni la meci că o să
facă faţă cu brio”, a aﬁrmat
jucătoarea română.
Simona Halep a participat, sâmbătă, la un concert
susţinut de Orchestra Naţională Radio, sub bagheta
dirijorului Vlad Conta, organizat în sprijinul copiilor
născuţi prematur.
„A fost un moment deosebit. Să sprijinim această
cauză este un lucru important. Eu am o relaţie foarte
frumoasă cu copiii şi mă bucur că pot să promovez această campanie. Mi se pare plăcut şi uşor, e un moment special pentru că îmi
doresc ca aceşti copii să aibă ajutorul de care au nevoie. Mi-ar face mare plăcere
ca mai mulţi campioni să se
alăture acestei cauze. Cu cât
suntem mai mulţi, cu atât
mai bine. Le invit cu mare
drag şi pe colegele de la Fed

Cup, pentru că e o cauză deosebită”, a spus Halep, care
este ambasadorul campaniei „Grijă pentru Copii” desfăşurată de organizaţia Salvaţi Copiii România.
Meciul dintre echipele feminine de tenis ale Franţei
şi României, din semifinalele Fed Cup, se va desfăşura în 20 şi 21 aprilie, la Rouen, pe zgură. Pentru această întâlnire, căpitanul-nejucător Florin Segărceanu le-a
convocat pe Simona Halep,
Mihaela Buzărnescu, Irina
Begu, Monica Niculescu şi
Raluca Olaru.
În sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, România a
învins echipa Cehiei, deţinătoarea trofeului, cu 3-2, prin
punctele obţinute de Simona
Halep, victorioasă în ambele
partide de simplu, şi de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, în timp ce Franţa a
dispus cu 3-1 de Belgia.

Boc a alergat la Maratonul
Internaţional Cluj-Napoca
Emil Boc, împreună cu
alţi angajaţi ai Primăriei,
a alergat în Crosul de 5
kilometri dis de dimineaţă, în cadrul Maratonului
Internaţional Cluj-Napoca.
Peste 2.000 de participanţi
au alergat la Crosul de 5 kilometri. Printre ei s-a aﬂat şi
primarul Emil Boc.
„Împreună cu colegii mei
din Primăria Cluj-Napoca am
alergat cei 5 km din cadrul
Crosului ce s-a desfăşurat în
această dimineaţă de la ora
8:15, înainte de startul Maratonului Internaţional. Mă bu-

cur să văd atât de mulţi clujeni, şi nu numai clujeni, participând la Maraton şi la activităţile sportive conexe.
Mişscarea reprezintă, de departe, cea mai simplă şi eﬁcientă investiţie în sănătatea
noastră!”, a scris Emil Boc pe
pagina sa de Facebook.
A noua ediţie a Maratonului Interanţional Cluj s-a desfăşurat, ieri, pe străzile din
centrul oraşului. La competiţia din acest an au participat
7.500 de oameni din 37 de ţări, iar de menţionat ar ﬁ prezenţa unor sportivi din Kenya.

