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ECONOMIE

Salina Turda, de la 
depozit la brânzeturi
Folosit în trecut pentru depozit de brânze-
turi, Salina Turda generează profi turi de mi-
lioane, devenind obiectiv turistic.  Pagina 8

ACTUALITATE

Clujul a „paralizat” 
15 minute!
Trafi cul rutier a fost paralizat, vineri, pe 
Bulevardul 21 Decembrie 1989, Piaţa Mi-
hai Viteazu sau Piaţa Unirii.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Începe calvarul în trafic 
la Podul Fabricii
Primăria anunţă restricţionarea trafi cului 
rutier la podul de peste Someşul Mic din 
zona străzii Fabricii.  Pagina 3

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

In memoriam – Dan Porcuțan

Colegul nostru Dan Porcuţan 
scrie acum pentru îngeri

ACTUALITATE

În cursul zilei de joi, cole-
gul şi prietenul nostru 
Dan Porcuţan a plecat 
la cele veşnice.

Mereu e greu să îţi iei ră-
mas bun de la cineva drag, 
mai ales de la un om cu ca-
re ai lucrat ani de zile cot la 
cot, cu care ai împărţit mo-
mente inedite, râsete, lacrimi, 
uneori şi frustrări. Un om cu 
care am dezbătut subiecte, cu 
care am fost pe teren, alături 
de care am încercat să trans-
mitem cele mai corecte infor-
maţii cititorilor.

Dan era mereu vesel, me-
reu energic, iubea presa şi iu-
bea sportul. S-a îndrăgostit 
de ciclism şi colinda toată ţa-
ra pe bicicletă. De pe unde 
mergea, mereu ne trimitea po-
ze, să vedem şi noi cum stă 
treaba în România asta a 
noastră. Fiindcă el era pasio-
nat şi de fotografi e, ba mai 
mult, a reuşit să le insufl e şi 
altora această dragoste.

A scris, a filmat, a foto-
grafiat, dar din păcate, 
acum, pentru noi, nu mai 

poate face toate acestea. Din 
păcate, în astfel de momen-
te, cuvintele nu sunt nicio-
dată îndeajuns.

Odihneşte-te în pace, sufl et 
drag!

Echipa redacţională Moni-
torul de Cluj transmite condo-
leanţe familiei îndurerate.

Aproximativ 50 de persoane 
au organizat, duminică, un marş 
pe biciclete, în semn de protest 
faţă de condiţiile din sistemul 
medical şi în memoria jurnalis-
tului clujean Dan Porcuţan, ca-
re a murit joi, după o operaţie 
maxilo-facială.

Manifestarea, intitulată „Un 
marş al neputinţei - Dan Porcu-
ţan in memoriam”, a fost orga-
nizată de clubul de ciclism Na-
poca Cycling Plus, unde activa 
şi jurnalistul.

„Vrem să tragem un semnal 
de alarmă asupra faptului că 
sistemul de sănătate este cât 

se poate de incompetent. Am 
pierdut un om valoros zilele 
trecute, pentru că cei din sis-
temul de sănătate nu au fost 
capabili să se ocupe aşa cum 
ar fi  trebuit de acest om. El ar 
fi  avut şanse foarte mari să fi e 
salvat dacă nu era tratat pur 
şi simplu ca un ultim om”, a 
spus Alexandru Pătraşcu, re-
prezentant al clubului Napoca 
Cycling Plus.

Cicliştii s-au oprit în faţa cli-
nicii unde a fost operat jurnalis-
tul, iar apoi au trecut pe lângă 
locuinţa acestuia, unde au aprins 
lumânări. Pagina 5
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Soluţie inedită pentru parcarea în centrul unui oraş aglomerat
Modernizarea fostei policlinici studențești de pe strada Republicii a adus o clădire demnă de secol XXI în centrul Clujului. Pagina 7

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00 Blocaj în Florești!

Blocurile construite după 2017, bune de demolat?
Curtea de Apel a respins recursul înaintat de către Primăria Florești, menționând 
sentința prin care Inspectoratul de Stat în Construcții anulează autorizațiile 
de construcție, emise în baza PUG-ului considerat expirat. Pagina 6

Zeci de biciclişti, într-un „marş al 
neputinţei”, pentru Dan Porcuţan

Mai multe fotografii realizate de colegul nostru Dan Porcuțan în pagina 5
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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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Muncitorii care lucrează 

pe Lotul 2 al Autostrăzii 

Sebeş-Turda au descope-

rit, în timpul unor săpă-

turi efectuate în zona 

localităţii Ciumbrud, 

urme ale unei aşezări 

umane ce datează din 

prima epocă a fi erului.

Este vorba despre trei si-

turi arheologice, potrivit ar-

heologilor Muzeului Naţio-

nal al Unirii din Alba Iulia. 

Aceştia au descoperit două 

complexe de incinerare, un 

vas care probabil a servit 

drept ofrandă şi o groapă de 

provizii, conform alba24.ro. 

Complexul recent scos la su-

prafaţă pe marginea drumu-

lui judeţean DJ142L, între lo-

calităţile Ciumbrud şi Sân-

crai, este datat undeva în ju-

rul anului 1.000 î.H.

„Este vorba despre două 

complexe funerare aparţinând 

primei epoci a fi erului, Hall-

statt, datate (n.red.) undeva 

în jurul anului 1.000 înainte 

de Hristos”, a declarat arhe-

ologul Gabriel Balteş.

Hallstatt este numele con-

venţional al primei perioade 

a fi erului, denumită astfel 

după localitatea cu acelaşi 

nume din Austria. Aceasta 

cuprinde intervalul de timp 

dintre secolele al XII-lea şi 

al V-lea î.Hr.

„Am mai descoperit ceea 

ce ţine de o locuinţă, o groa-

pă de provizii transformată în 

groapă de gunoi apoi şi am 

cercetat încă un complex în 

care am identifi cat un vas aşe-

zat pe fundul unei gropi. Pro-

babil a rămas fi e ca ofrandă, 

fi e că era spart. Mai avem niş-

te complexe pe care le cerce-

tăm, zona este destul de să-

racă, suntem la zona de peri-

ferie a perioadei hallstattie-

ne”, a precizat Gabriel Balteş, 

potrivit alba24.ro.

Autostrada Sebeş – Turda 

are circa 70 km, costând pes-

te o jumătate de miliard de eu-

ro. Iniţial, toate cele patru lo-

turi au avut ca termen de fi -

nalizare anul 2016, dar s-au 

produs întârzieri din pricina 

lipsei avizelor obligatorii pen-

tru construire. Loturile 3 şi 4, 

pe traseul Turda – Aiud, au 

fost inaugurate în vara anului 

trecut. Loturile 1 şi 2, între 

Aiud şi Sebeş, sunt promise 

pentru anul acesta, însă repre-

zentanţii Asociaţiei Pro Infra-

structură sunt sceptici, terme-

nul realist fi ind mai degrabă 

cel mai devreme anul viitor.

Descoperire uluitoare pe şantierul Autostrăzii Turda-Sebeş

Câteva zeci de magistraţi 

de la Judecătoria 

Cluj-Napoca şi Tribunalul 

Cluj au protestat în tăcere, 

vineri, pentru o jumătate 

de oră, în faţa Palatului 

de Justiţie, purtând bande-

role albe pe braţe.

Magistraţii au ieşit din clă-

dire cu coli albe în mâini pe 

care au printat mesaje pre-

cum: „Independenţa justiţiei 

este garanţia libertăţii cetăţe-

nilor” şi „Nu există justiţie in-

dependentă fără procurori in-

dependenţi”.

„Considerăm că este de da-

toria noastră această manifes-

tare şi manifestarea, fi ind una 

publică, are ca scop să fi e cu-

noscută poziţia noastră şi să 

trezească în conştiinţa celor 

care cred că împărtăşesc ace-

leaşi opinii, idei similare. Mă-

car să se gândească fi ecare 

dacă este importantă sau nu 

păstrarea independenţei jus-

tiţiei şi dacă prin această OUG 

este afectată sau nu”, a de-

clarat Mihai Ghica, judecător 

în cadrul secţiei penale a Ju-

decătoriei Cluj Napoca.

Magistraţii protestatari con-

sideră că, prin faptul că s-au 

abrogat o parte din dispoziţi-

ile OUG, s-a făcut un pas im-

portant, însă totuşi au rămas 

prevederi care ar trebui, de a-

semenea, eliminate.

„Nu înţelegem de ce nu 

s-au abrogat integral acele dis-

poziţii, să urmeze o procedu-

ră transparentă, anterior să 

fi e realizată inclusiv o consul-

tare reală a magistraţilor, pen-

tru asigurarea unui cadru le-

gislativ corect. Credem că pro-

testul şi-a atins în mare par-

te obiectivul, dar trebuie con-

tinuat pentru ca să se abroge 

integral acele dispoziţii şi, în 

al doilea rând, pentru a atra-

ge atenţia asupra modalităţii 

în care a fost reglementată 

secţia specială pentru magis-

traţi”, a mai spus Ghica.

Magistraţii au decis, vineri, 

continuarea protestelor, care 

presupun întreruperea, timp de 

o oră pe zi în cadrul şedinţelor 

de judecată, a activităţii, re-

spectiv ieşirea, în fi ecare zi de 

vineri, în faţa Palatului de Jus-

tiţie, pentru o jumătate de oră. 

Măsurile vor menţinute până 

pe 4 aprilie, când o delegaţie 

de 30 de judecători şi procu-

rori, de la toate instanţe de toa-

te nivelurile din întreaga ţară, 

vor merge la Bruxelles pentru 

a discuta cu prim-vicepreşedin-

tele Comisiei Europene, Frans 

Timmermans, căruia îi vor ex-

pune motivele protestului ma-

gistraţilor români.

„Am format o delegaţie de 

30 de judecători şi procurori 

care va pleca la Bruxelles, pe 

data de 4 aprilie, vom fi  în fa-

ţa Comisiei Europene pentru 

a protesta şi acolo şi pentru 

a intra la domnul Timmer-

mans şi la comisarul pe Jus-

tiţie. Cred că este cazul să vor-

bim noi înşine cu Bruxelles-ul, 

am văzut că ministrul Justiţi-

ei vorbeşte prin scrisori, noi 

ne vom duce personal acolo", 

a spus judecătorul Cristian 

Danileţ, de la Tribunalul Cluj.

Întrebat de jurnalişti dacă 

se fac presiuni asupra sa pen-

tru postările pe care le face 

pe Facebook, judecătorul Da-

nileţ a spus că acei magistraţi 

care vor ajunge în faţa CSM 

vor deschide o nouă practică 

în România.

„Libertatea de exprimare a 

magistraţilor este sfântă, ea 

este un drept ca al oricărui alt 

cetăţean, singura obligaţie de 

rezervă pe care o avem noi 

este aceea de a nu face co-

mentarii cu tentă politică, re-

spectiv de a nu comenta do-

sare sau de a face afi rmaţii 

nepotrivite la adresa altor co-

legi. În rest, faptul că noi co-

mentăm situaţia politică, ju-

ridică, socială din România 

sau că am decis să comentăm 

proiecte de lege cu care nu 

suntem mulţumiţi ori atitu-

dini ale oamenilor politici, 

acestea nu trebuie să fi e in-

terzise. Dar este un exerciţiu 

pe care îl vom face şi cei ca-

re vom ajunge în faţa CSM-ului 

pentru postările pe Facebook 

vom deschide o nouă practi-

că în Româna, să vadă că şi 

judecătorii sunt cetăţeni”, a 

mai spus Danileţ.

Magistraţii clujeni nu se lasă. 
Proteste până în aprilie.
Magistraţii au decis continuarea protestelor până la începutul lunii aprilie

Zeci de magistraţi de la Judecătoria Cluj-Napoca şi Tribunalul Cluj au protestat în tăcere, vineri, pentru o jumătate 
de oră, în faţa Palatului de Justiţie, purtând banderole albe pe braţe

CRISTI DANILEȚ | judecător Tribunalul Cluj

 „Semnalul pe care noi Clujul l-am 
dat cred că a fost însuşit de cele 
mai active instanţe şi parchete 
din România. De asemenea, 
protestul s-a extins şi la societatea 
civilă - actori, studenţi, profesori, 
văd aici studenţi la Drept care 
au venit la palatul de Justiţie. 
Este important că societatea civilă 
ne sprijină şi trebuie să se înţeleagă 
clar că independenţa Justiţiei nu 

este un privilegiu al magistratului 
ci este un drept al cetăţeanului. 
Şi cetăţeanului trebuie să îi pese 
de modul în care este gestionată 
cariera judecătorului şi procurorului. 
În momentul în care vom avea 
magistraţi a căror carieră este 
controlată politic sau infl uenţată 
de către politicieni în acel moment 
deciziile lor vor fi  suspectate tot 
timpul de incorectitudine“
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Sezonul charterelor turis-

tice a luat startul în 16 

martie, cu un zbor spre 

Hurghada.

Anul acesta, sezonul char-

terelor turistice debutează cu 

trei săptămâni mai devreme 

comparativ cu anul 2018, po-

trivit reprezentanţilor Aero-

portului Cluj.

Zborurile vor fi  efectuate 

în fi ecare zi de sâmbătă, pâ-

nă în data de 26 octombrie, 

cu o aeronavă de tip Boeing 

737-700 având o capacitate de 

148 de locuri. Din 1 iulie, zbo-

rurile acestei companii se su-

plimentează cu încă o frec-

venţă, în fi ecare zi de luni. 

Tot Fly Egypt a anunţat şi fap-

tul că va opera destinaţia 

Sharm el Sheikh începând cu 

data de 27 aprilie 2019, având 

o frecvenţă pe săptămână, cu 

plecare în fi ecare zi de luni.

Destinaţia Hurghada s-a si-

tuat anul trecut pe locul al doi-

lea în topul destinaţiilor de va-

canţă favorite ale pasagerilor, 

care au ales transportul cu avi-

onul de pe Aeroportul Interna-

ţional Cluj. Astfel, în anul 2018 

au fost înregistraţi 14.500 de 

pasageri pe această destinaţie. 

Pentru anul 2019, se aşteaptă 

o creştere de până la 20%.

„La nivelul ultimilor ani s-a 

constatat un interes regional 

tot mai crescut pentru destina-

ţii turistice sigure şi mai puţin 

vizitate. Cererea pentru vacan-

ţe şi în afara sezonului turistic 

estival, precum şi accesul facil 

prin zboruri directe cu avionul, 

determină noi acţiuni din par-

tea Aeroportului în strânsă co-

laborare cu tour operatorii pen-

tru dezvoltarea şi promovarea 

reţelei de rute turistice”, spun 

reprezentanţii Aeroportului.

Sezonul charterelor 
turistice a luat startul 
pe Aeroportul Cluj

Lucrările de reabilitare 

la podul de peste Someşul 

Mic din zona străzii 

Fabricii au debutat anul 

trecut în luna august. 

Acum, Primăria munici-

piului Cluj-Napoca anunţă 

restricţionarea trafi cului 

rutier în zonă.

„Începând de luni, 18 mar-

tie, vor fi  demarate lucrările 

la suprastructura podului din 

cadrul proiectului «reabilita-

re Pod peste Someşul Mic pe 

strada Fabricii». Pe durata exe-

cutării acestor lucrări trafi cul 

va fi  restricţionat la două benzi 

de circulaţie (una pe sens). 

Lucrările vor fi  încheiate în 

luna noiembrie 2019”, se ara-

tă într-un comunicat de pre-

să al municipalităţii.

Până în prezent, lucrările 

s-au executat la infrastructu-

ra podului (sub pod). Prima 

etapă a proiectului de moder-

nizare a vizat infrastructura 

podului, urmând ca în etapa 

a doua să se facă lucrări la 

suprastructura podului.

„Recomandăm conducăto-

rilor auto să circule cu pru-

denţă prin zonă şi să respec-

te semnalizarea rutieră tem-

porară instalată de executan-

tul lucrărilor”, transmite Pri-

măria Cluj-Napoca.

La începutul lunii martie, 

primarul Emil Boc anunţa că 

au fost reluate lucrările de re-

abilitare la podul de pe stra-

da Fabricii.

Potrivit edilului, până 

acum, “au fost consolidate 16 

dintre cele 24 de picioare ale 

podului şi s-au înlocuit ele-

mente de susţinere la 4 din-

tre picioarele podului – pen-

tru care au fost necesare ast-

fel de lucrări”.

„În continuare, se vor re-

abilita carosabilul şi trotua-

rele – etapizat pe jumătate 

din lăţimea podului, şi vor fi  

realizate lucrări de suprastruc-

tură precum: înlocuirea grin-

zilor degradate cu grinzi noi, 

realizarea unei plăci de su-

prabetonare, înlocuirea para-

peţilor pietonali, montarea 

de panouri fonoabsorbante. 

De asemenea, iluminatul pu-

blic va fi  modernizat folosin-

du-se tehnologia LED. Pe pe-

rioada de execuţie a lucrări-

lor vor fi  restricţii de circula-

ţie pe pasaj şi se va circula 

pe câte o bandă pe sens. Cir-

culaţia pietonală va fi  asigu-

rată”, spune Boc.

Executantul lucărilor este 

Antrepriza Reparaţii şi Lucrări 

– ARL, fi rmă care a câştigat 

şi contractul de pietonalizare 

a laturii de vest a Pieţei Uni-

rii, după planurile arhitecţilor 

de la Planwerk. Valoarea in-

vestiţiei se ridică la suma de 

16.383.034 lei, bani din bu-

getul local al municipalităţii.

Acest pod reprezintă prin-

cipala cale de acces dinspre 

cartierul Mărăşti şi cartierul 

Iris, este tranzitat zilnic de mii 

de maşini şi de pietoni. Cu 

câte două benzi de circulaţie 

pe sens şi cu o lungime de 

aproape un kilometru, acesta 

este unul dintre cele mai ma-

ri poduri care traversează So-

meşul în Cluj-Napoca.

De ani de zile, pe partea ca-

rosabilă a podului existau por-

ţiuni care, de-a latul structurii 

(incluzând şi trotuarele), se 

afundau sau se ridicau, cre-

ând denivelări şi rupturi în as-

falt. Trotuarele erau chiar mai 

afectate decât partea carosabi-

lă, ele fi ind brăzdate, de la un 

capăt la altul, de fâşii găurite 

şi de gropi, foarte apropiate, 

prin care se vedea Someşul 

sau pământul de sub pod.

Începe calvarul în trafic şi la Podul Fabricii
DAN TARCEA | viceprimarul municipiului Cluj-Napoca

 „În etapa a doua vor fi  înlocuite grinzile marginale, 
se vor realiza rosturi de dilatație, se va face 
o suprabetonare a podului și o îmbrăcăminte 
completă. Vor mai fi  montate panouri 
fonoabsorbante, parapet direcțional pentru 
protecția pietonilor și iluminat ambiental“

Primăria Cluj-Napoca a dat 
undă verde lucrărilor de mo-
dernizare și la Podul 
Porţelanului și a decis că tra-
fi cul auto și pietonal va fi  în-
chis pe perioada lucrărilor.

„Propunerea de netăgăduit 
din partea executantului 
este să închidă podul pen-
tru trafi cul rutier și pieto-
nal. Nici în ruptul capului 
nu vor să lucreze cu trafi cul 
deschis. Podul vechi ar ur-
ma să fi e închis în jurul da-
tei de 1 iunie. Pentru pie-
toni e aproape un kilome-
tru distanţă până în staţia 
de autobuz, am cerut și 
Companiei de Transport în 
Comun cum putem intro-
duce niște microbuze cu ca-
racter temporar să îi aju-
tăm pe oameni”, a declarat 
Emil Boc.

În ceea ce privește acest 
pod, valoarea totală a in-
vestiţiei este de 7,16 mili-
oane de lei cu TVA inclus.

Calvar pentru pietoni 
şi şoferi. Restricții și 
pe Podul Porţelanului

Zeci de şoferi şi-au între-

rupt vineri deplasarea timp 

de 15 minute, fi ind blocate 

primele benzi ale carosabi-

lului, pe ambele sensuri 

de circulaţie. La fel, sute 

de angajaţi ai unei compa-

nii de IT şi ai celui mai 

mare lanţ de restaurante 

din Transilvania au între-

rupt vineri activitatea pen-

tru un sfert de oră, 

în semn de solidaritate 

cu protestul „România vrea 

autostrăzi #şîeu”.

Pe durata celor 15 minu-

te trafi cul rutier din Cluj-Na-

poca a fost paralizat în mai 

multe puncte, pe Bulevardul 

21 Decembrie 1989, Piaţa Mi-

hai Viteazu, Piaţa Unirii, un-

de şoferii au oprit maşinile, 

au pornit avariile şi au cla-

xonat. Mai multe persoane 

afl ate pe o trecere de pietoni 

în Piaţa Unirii au oprit ma-

şinile, având steaguri şi afi -

şe tricolore.

Una dintre cele mai mari 

companii de dezvoltare de 

software din Cluj, care are 400 

de angajaţi, a decis întrerupe-

rea activităţii vineri, pentru 

„protestul de 15 minute”. Cei 

aproximativ 400 de angajaţi 

s-au oprit din lucru după ce 

au primit pe monitoarele cal-

culatoarelor mesajul „#şîeu 

protestez! 15 minute pentru o 

Românie conectată şi sigură”.

Angajaţii au ieşit pe ho-

luri şi au lipit afi şe cu me-

sajele campaniei „România 

vrea autostrăzi”, iar fonda-

torul companiei, Voicu 

Oprean, a precizat că iniţia-

tiva de a se alătura protes-

tului a apărut în momentul 

în care a calculat cât timp şi 

bani în plus cheltuie din ca-

uza lipsei de autostrăzi.

„Dacă am avea autostrăzi, 

am putea creşte afacerea la 

un nivel ridicat. Noi avem 

800 de angajaţi care şi-au în-

trerupt activitatea 15 minu-

te. Nimeni nu a fost la calcu-

lator, activitatea s-a oprit pen-

tru a transmite mesajul că 

vrem autostrăzi, şosele rapi-

de şi drumuri mai bune”, a 

spus Voicu Oprean.

La fel, personalul celui mai 

mare lanţ de restaurante şi 

coffe-shop-uri din Transilva-

nia a întrerupt vineri lucrul 

pentru 15 minute, angajaţii 

ieşind în faţa localurilor. Pur-

tătorul de cuvânt al fi rmei, 

Paul Fărcaş, a declarat ca s-au 

luat toate măsurile conside-

rate necesare pentru a-i in-

forma pe clienţi, inclusiv ris-

cul ca unii dintre ei să fi e de-

ranjaţi că nu vor fi  serviţi 

timp de un sfert de oră. Mo-

tivul pentru care fi rma s-a so-

lidarizat cu protestul „#şîeu” 

sunt costurile suplimentare 

pe care le generează afacerii 

lipa de autostrăzi.

„Avem cel mai mare lanţ 

de restaurante din Transilva-

nia şi un brand în dezvoltare, 

ne extindem către Bucureşti, 

către Oradea, Baia Mare, Ti-

mişoara, iar timpii de livrare 

şi de deplasare ai personalu-

lui pentru traininguri către lo-

caţiile noastre sunt mai mari 

decât ar trebui să fi e. Nu pu-

tem întotdeauna să-i trimitem 

cu avionul şi astfel costurile 

se ridică, ei trebuie apoi să 

meargă cu maşinile persona-

le, pleacă noaptea, ajung di-

mineaţa, se pot întâmpla tot 

felul de incidente pe drum. 

Vorbim de ridicarea timpu-

lui de deplasare cu 2 ore şi 

de câteva sute bune în plus 

ca bani, în fi ecare lună. Vor-

bim practic de costuri cu 25-30 

de procente mai mari”, a spus 

Paul Fărcaş.

Tot în Cluj, pe DN 16, dru-

mul care face legătura între 

Cluj-Napoca şi Reghin, trafi -

cul a fost blocat de un tractor 

şi de alte maşini, pentru 15 

minute, între Zorenii de Vale 

şi Cămăraşu, iar un grup de 

oameni a afi şat un banner pe 

care scria „Furaţi mai puţin, 

faceţi autostrăzi”. Iniţiatorul 

protestului, Sorin Bobiş, care 

este un cunoscut activist din 

Cluj, a spus că a fost plăcut 

surprins de faptul că partici-

panţii la trafi c nu au reacţio-

nat violent, ci au salutat iniţi-

ativa protestatarilor.

„România vrea autostrăzi 

#şîeu” este o campanie ini-

ţiată de omul de afaceri su-

cevean Ştefan Mandachi, cel 

care a construit un metru de 

autostradă la Suceava, într-o 

singură zi.

Clujul a „paralizat” 15 minute!
Oameni de afaceri, angajaţi, dar şi şoferi aflaţi în trafic au susţinut vineri campania „România vrea 
autostrăzi #şîeu” şi şi-au oprit activitatea ori şi-au oprit maşinile în trafic timp de 15 minute.

Pe durata celor 15 minute traficul rutier din Cluj-Napoca a fost paralizat în mai multe puncte din oraș
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În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 
pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă So-
meș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI 18 MARTIE 2019
Între orele 10:00-17:00
1.Localitatea Cluj-Napoca: str. Borhanciului între str. Voievodul Gelu și str. Remenyik 

Sandor;

MIERCURI, 20 MARTIE 2019
Între orele 11:00-17:00
1.Localitatea Cluj-Napoca: str. Onisifor Ghibu;

Între orele 09:00-16:00
1.Localitatea Cluj-Napoca: str. Valea Chintăului (parţial);
2.Localităţile: Chinteni, Deușu, Măcicașu, Sânmărtin, Vechea;

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 COMUNICARE ŞI CLIENȚI

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

În cursul zilei de joi, colegul și prietenul nostru Dan 

Porcuțan a plecat la cele veșnice.

Mereu e greu să îți iei rămas bun de la cineva drag, mai 

ales de la un om cu care ai lucrat ani de zile cot la cot, cu ca-

re ai împărțit momente inedite, râsete, lacrimi, uneori și frus-

trări. Un om cu care am dezbătut subiecte, cu care am fost 

pe teren, alături de care am încercat să transmitem cele mai 

corecte informații cititorilor.

Dan era mereu vesel, mereu energic, iubea presa și iubea 

sportul. S-a îndrăgostit de ciclism și colinda toată țara pe bi-

cicletă. De pe unde mergea, mereu ne trimitea poze, să ve-

dem și noi cum stă treaba în România asta a noastră. Fiind-

că el era pasionat și de fotografi e, ba mai mult, a reușit să le 

insufl e și altora această dragoste.

A scris, a fi lmat, a fotografi at, dar din păcate, acum, pen-

tru noi, nu mai poate face toate acestea. Din păcate, în astfel 

de momente, cuvintele nu sunt niciodată îndeajuns.

În cursul săptămânii trecute, Dan Porcutan a fost supus 

unei intervenții chirurgicale la Clinica Maxilo-Facială din 

Cluj-Napoca. 

Externat în cursul zilei de joi, seara i s-a făcut rău, acu-

zând dureri în zona inimii. S-a prezentat la Unitatea de Pri-

mire a Urgențelor (UPU), dar a fost lăsat să plece acasă. Dan 

a decedat în propria locuință în seara zilei de joi, 14 mar-

tie. Ambulanța a ajuns la locuința acestuia, dar, din păcate, 

nu s-a mai putut face nimic pentru a salva viața tânărului 

jurnalist. Sora acestuia a sunat la 112, dar medicii de la 

ambulanță nu au mai putut face nimic. Cauza probabilă a 

decesului este un stop cardio respirator.

Odihnește-te în pace, sufl et drag!

Echipa redacțională Monitorul de Cluj transmite condoleanțe 

familiei îndurerate.

Colegul nostru, 
Dan Porcuţan, scrie 
acum pentru îngeri

Abonează-te la monitorul
¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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Aproximativ 50 de persoa-

ne au organizat, dumini-

că, un marş pe biciclete, 

în semn de protest faţă 

de condiţiile din sistemul 

medical şi în memoria 

jurnalistului clujean 

Dan Porcuţan, care 

a murit joi, după o opera-

ţie maxilo-facială.

Manifestarea, intitulată „Un 

marş al neputinţei – Dan Por-

cuţan in memoriam”, a fost 

organizată de clubul de ci-

clism Napoca Cycling Plus, 

unde activa şi jurnalistul.

Cicliştii s-au adunat la ora 

10:00, la Casinoul din Parcul 

Central. Apoi, aceştia s-au 

oprit în faţa clinicii unde a 

fost operat jurnalistul, iar 

apoi au trecut pe lângă lo-

cuinţa acestuia, unde au 

aprins lumânări.

Casca care îl însoţea pe 

Dan Porcuțan în toate dru-

meţiile sale a fost lăsată, în 

tăcere dureroasă, lângă lu-

mânările aprinse.

„Vreau să tragem un sem-

nal de alarmă pentru că sis-

temul de sănătate este cât se 

poate de incompetent. Am 

pierdut un om valoros! Nu 

au fost capabili să se ocupe 

aşa cum ar fi  trebuit de acest 

om. El ar fi  avut şanse foar-

te mari să fi e salvat dacă nu 

era tratat pur şi simplu ca 

un ultim om! Din acest mo-

tiv noi, Napoca Cycling Plus, 

vrem să tragem toate sforile 

pentru crearea mai multor 

centre medicale pentru a pu-

tea testa sportivii înainte de 

a se antrena în fenomenul 

ciclist. Vrem să evolueze 

acest proiect exact aşa cum 

îşi dorea Dan. Sunt anumi-

te suspiciuni, dar nu vreau 

să mă pronunţ, nu deţin in-

formaţii, nu vreau să acuz 

pe nedrept pe cineva”, a spus 

Alexandru Micluţ, unul din-

tre reprezentanţii Napoca 

Cycling Plus, referitor la con-

diţiile tragice în care inima 

lui Dan a încetat să mai ba-

tă. Acesta a vorbit şi despre 

pasiunea acerbă a lui Dan 

pentru lumea ciclismului. 

“Eu i-am fost mentor, m-am 

bucurat să văd că, într-un 

timp extrem de scurt, a reu-

şit să ajungă la nivelul la ca-

re eram eu şi să mă depă-

şească datorită altor colegi 

din Tura de Noapte”, a ex-

plicat Micluţ.

La fi nalul marşului, în 

amintirea celui care a fost 

entuziastul ciclist amator 

Dan Porcutan, Tura de Noap-

te şi prietenii au plecat într-o 

tură memorial (Cluj-Napoca 

– Apahida – Jucu de Sus – 

Sic – Gherla – Cluj-Napoca). 

S-a mers cu o viteză medie 

de 26-28 km/h, viteza pre-

ferată a lui Dan.

Trupul neînsufl eţit al lui 

Dan Porcuţan este depus la 

Capela Bisericii Naşterea Mai-

cii Domnului (Capu Satului), 

Câmpulung Moldovenesc. 

Slujba de înmormântare va 

avea loc luni, 18 martie, de la 

ora 11:00, înhumarea având 

loc în cimitirul Bisericii.

Un marş al neputinţei – 
in memoriam Dan Porcuţan
Zeci de cicliști s-au adunat, duminică, în memoria lui Dan Porcuțan. La unison, ei au suținut 
că „sistemul de sănătate este incompetent!”.

Aproximativ 50 de persoane au organizat, duminică, un marş pe biciclete in memoriam Dan Porcuțan

MEMBRII NAPOCA CYCLING PLUS 

 „Dorim să iniţiem un marş al neputinţei. Sistemul de sănătate ne omoară 
cu zile. Dan Porcuţan este una dintre victimele acestui sistem. (...) Acest 
marş vreau să fi e unul împotriva sistemului de sănătate bolnav. Dumnezeu 
nu ia șpagă ca să-ți dea viață... 
Fii un medic responsabil și uită de cuvântul șpagă. De cunoștințele și mâinile 
tale depind viețile a sute de oameni (…) De alt medic vei depinde tu, medicule... 
și dacă nu-i vei da șpagă vei muri ignorat...“

Pasionații de arta fotogra-
fi ei din cadrul grupului 
Fotocluj au adus, sâmbă-
tă, un ultim omagiu celui 
care a fost unul dintre cei 
mai apreciați fotografi  ai 
Clujului. Fotografi i au avut 
asupra lor aparatura foto 
și au dat câteva fl ash-uri 
de blitz în aer.

„Dragi colegi de breaslă, 
în data de 16 martie, ora 
17:00, sunteți invitați la o 
întâlnire în memoria cole-
gului nostru Dan Porcuțan, 
pentru un ultim omagiu. 
Cei care reușiți să fi ți 
prezenți sunteți rugați să 
aveți cu voi aparatura foto 
pentru a da câteva fl ash-
uri de blitz în aer! 
Întâlnirea va fi  la Sala 
Polivalentă, platoul din-
spre Someș. Prea devre-
me, prea devreme...”, este 
mesajul dureros al celor 
de la Fotocluj.

Un ultim bliț

Fotografi i realizate de Dan Porcuțan
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Preţurile apartamentelor 

din blocuri noi, în stadii 

semifi nisate concurează cu 

apartamentele din blocuri 

vechi complet mobilate.

Preţurile minime ale lo-

cuinţelor din noile ansam-

bluri rezidenţiale care se con-

struiesc la Cluj-Napoca ajung 

până la 1.700 euro/mp, con-

form statisticilor portalului 

imobiliar Flatfy.

„Cluj-Napoca este unul 

dintre oraşele în care, în ul-

timii ani, au fost construi-

te cele mai multe ansam-

bluri rezidenţiale. Renumit 

datorită universităţilor de 

renume, dar şi pentru nu-

meroasele companii inter-

naţionale, de tehnologia in-

formaţiei şi nu numai, ora-

şul a atras mulţi dezvolta-

tori imobiliari.

Piaţa imobiliară a atins 

cele mai înalte cote, iar pe 

parcursul anului 2018 chiar 

a depăşit nivelul preţului me-

diu/mp din Bucureşti, deve-

nind oraşul cu cele mai scum-

pe locuinţe din România. Da-

torită cererii mari de locuin-

ţe, dezvoltatorii au constru-

it locuinţe şi în localităţile 

învecinate precum Floreşti 

sau Gilău”, susţin experţii 

de la Flatify.

Dezvoltatorii au în vede-

re tot mai mult şi îmbună-

tăţirea zonei. “Apartamente 

cu 1-3 camere, dar şi case 

moderne se afl ă în oferta 

dezvoltatorilor. Pentru a ofe-

ri cât mai multe benefi cii cli-

enţilor, unii constructori au 

creat parcări, zone de rela-

xare, parcuri şi săli de sport 

pentru locatari. Locuinţele 

sunt legate la toate utilităţi-

le publice şi sunt dotate cu 

ceasuri individuale pentru 

consumul de gaz, apă şi cu-

rent. Pentru a spori confor-

tul şi securitatea, o parte din 

dezvoltatori au implementat 

sisteme de supraveghere vi-

deo. Pentru a facilita plata 

unei locuinţe din cadrul no-

ilor ansambluri rezidenţiale, 

dezvoltatorii imobiliari din 

Cluj-Napoca oferă posibili-

tatea de a efectua plata în 

diverse moduri: plata inte-

grală, credit imobiliar, credit 

ipotecar, credit Prima Casă, 

chiar rate la dezvoltator (ofer-

tă disponibilă doar la unii). 

În capitala Transilvaniei se 

afl ă în construcţie o serie de 

ansambluri rezidenţiale ca-

re urmează să fi e fi nalizate 

în anii viitori”, informează 

reprezentanţii portalului.

Cu cât se vinde un apartament 
semifinisat la Cluj?

(ansamblu, dezvoltator, preţ de pornire)

Ceconi Residence (Ceconi)  1.700 euro/mp

Viva City Residence (Viva City)  1.620 euro/mp

Star Residence (Stern Immobilien)  1.584 euro/mp

Maurer Panoramic (Maurer Imobiliare)  1.582 euro/mp

Albini 140 (Albini 140)  1.557 euro/mp

Sophia Residence (Adalgo Mirus)  1.486 euro/mp

Beauciel (EBS Investment)  1.415 euro/mp

Avella (Hexagon Developments)  1.400 euro/mp

Sunny Prime (Doralex)  1.400 euro/mp

Solaris Park (Solaris Development)  1.395 euro/mp

Cele mai scumpe apartamente din Cluj

Curtea de Apel a respins 

recursul înaintat de către 

Primăria Floreşti, menţio-

nând sentinţa prin care 

Inspectoratul de Stat în 

Construcţii anulează auto-

rizaţiile de construcţie, 

emise în baza PUG-ului 

considerat expirat.

În consecinţă, toate autori-

zaţiile de construire şi certifi -

catele de urbanism, pe care 

Consiliul Local şi Primăria Flo-

reşti le-au emis începând din 7 

ianuarie 2017, sunt anulabile!

În toată această perioadă 

de ilegalitate au fost emise 

peste 600 de autorizaţii de 

construcţie şi peste 1000 de 

certifi cate de urbanism.

Construcţii afl ate 
în ilegalitate?

Astfel, constructorii care au 

demarat proiecte şi au vândut 

apartamente au în acest mo-

ment autorizaţii care sunt nu-

le. În aceasta situaţie se afl ă in-

clusiv Spitalul Regional de Ur-

genţă a cărui certifi cat de ur-

banism ar fi  lovit de nulitate.

Şulea face ce vrea

La începutul lui 2018, In-

spectoratul de Stat în Con-

strucţii (ISC) a demarat un 

control la Primăria Floreşti ca-

re s-a lăsat cu interdicţia pen-

tru administraţia locală de a 

nu mai elibera autorizaţii de 

construire şi certifi cate de ur-

banism, dat fi ind faptul că 

„valabilitatea” PUG-ului fuse-

se prelungită nepermis de 

mult. Reamintim că Planul ur-

banistic general al Floreştiu-

lui a fost întocmit în anul 2005, 

cu o valabilitate de zece ani, 

dar în 2015, Consiliul Local a 

hotărât prelungirea acestuia 

cu încă doi ani, pentru ca mai 

apoi, în 2017, să mai fi e pre-

lungit cu încă un an.

Nemulţumit de decizia ISC, 

primarul Floreştiului a atacat-o 

în instanţă unde a cerut sus-

pendarea ei. Într-o primă eta-

pă, administraţia locală Flo-

reşti a obţinut câştig de cauză 

la Tribunalul Cluj şi a conti-

nuat să emită certifi cate de ur-

banism şi autorizaţii de con-

struire. Doar că, anul trecut, 

Curtea de Apel a dat o decizie 

în procesul dintre Primăria Flo-

reşti şi ISC, dând câştig de ca-

uză Inspectoratului de Stat în 

Construcţii. Primăria Floreşti 

a făcut recurs, dar Curtea de 

Apel l-a respins, menţinând 

sentinţa Tribunalului Cluj.

Primăria Floreşti a încer-

cat să dreagă busuiocul în iu-

lie când a dat o hotărâre de 

Consiliu Local pentru prelun-

girea PUG-ului. Ori, acea ho-

tărâre este nulă pentru că Le-

gea 350/2001 spune că pre-

lungirea se face în perioada 

de valabilitate a PUG-ului.

Primarul Floreştiului, Ho-

ria Şulea, s-a lăudat în repeta-

te rânduri că noul PUG ar ur-

ma să intre în vigoare, însă la-

udele s-au întins pe ani buni, 

iar autorizaţiile de construcţie 

au continuat să curgă fără dis-

cernământ, motiv pentru care 

s-a ajuns la haosul urbanistic 

care există în Floreşti acum. 

Blocaj în Floreşti. 
Blocurile construite după 
2017, bune de demolat?
Toate autorizațiile de construire emise de Primăria 
Florești începând din 7 ianuarie 2017 sunt anulabile.

HORIA ȘULEA | 
primarul comunei 
Florești

 „Victorie! Urmează alte 
victorii, pentru că 
adevărul e mai presus 
de interese şi orgolii. 
Judecătorii au decis 
suspendarea procesului 
verbal al Inspectoratului 
Regional în Construcţii 
Nord Vest, act care ne 
îngrădea activitatea 
stipulând că nu are avem 
PUG valabil. Am cerut 
anularea actului, iar 
judecătorii au decis 
de pe scaun suspendarea 
actului până la judecarea 
pe fond, întrucât actul 
conţine indicii temeinice 
privind ilegalitatea sa şi 
efectele sale trebuie de 
îndată oprite. Urmează, 
mai mult că sigur, 
anularea respectivului 
act, care, în opinia mea, 
conţine vicii şi ilegalităţi 
grosolane, abuz în 
serviciu şi interpretare 
rău voită a actelor 
legislative (…) 
Dragii mei dragi, un act 
administrativ este valabil 
până ce o instanţă 
constată contrariul.
 Iar când o instanţă s-a 
pronunţat deja, decizia ei 
trebuie respectată.“
 (mai 2018)“

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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Clădirea de pe strada 

Republicii nr. 8, 

„Policlinica Studenţească”  

este o clădire reprezentati-

vă pentru centrul Clujului. 

În luna octombrie 2018 au 

fost fi nalizare lucrările de 

reabilitare integrală şi moder-

nizare, iar din luna noiembrie 

aici funcţionează o Policlini-

că de renume internaţional, 

în domeniul cardiologiei.

Clădire cu istorie 
de peste 100 de ani

Lucrările la imobilul de pe 

strada Republicii nr. 8 au în-

ceput în anul 2014, având ca 

obiectiv, în prima etapă, lu-

crări de intervenţie de primă 

necesitate asupra imobilului 

datând din a doua jumătate a 

secolului XIX. 

În trecut clădirea a fost de-

ţinută de primul primar al Clu-

jului de după anul 1918, Iuli-

an Pop, iar ulterior a devenit 

policlinică studenţească. 

Starea tehnică a imobilu-

lui era precară, existând fi suri 

în toate elementele de struc-

tură, fundaţii, pereţi, planşee, 

iar elementele de faţadă erau 

deteriorate.

Pentru consolidarea con-

strucţiei şi aducerea ei la 

standardele actuale au fost 

realizate lucrări de subzidi-

re, s-a consolidat structura 

întregii clădiri, a fost schim-

bată complet învelitoarea. 

Tot în aceasta etapă s-au re-

abilitat şi faţadele exterioa-

re. Clădirea fi ind în zona A 

de protecţie a monumente-

lor istorice, reabilitarea s-a 

realizat utilizând materiale 

speciale pentru restaurări pe 

bază de var, precum şi pro-

cedee de execuţie specifi ce 

secolului XIX, din dorinţa de 

a păstra în mare masură as-

pectul original, inclusiv ele-

mentele decorative. Chiar şi 

tâmplăria existentă de lemn 

a fost recondiţionată şi re-

montată pe poziţie, iar sti-

cla a fost înlocuită cu sticlă 

termopan pentru creşterea 

efi cienţei energetice.

Lucrări de reabilitare 
de amploare

Începând cu luna iulie 2017 

au început lucrările de extin-

dere şi transformare a imo-

bilului în spital de cardiolo-

gie. Clădirea a fost împărţită 

în trei zone principale, pe la-

tura nordică funcţionând par-

tea de spital, iar laturii sudi-

ce i-au fost alocate funcţiu-

nile pentru zona de policli-

nică şi consultaţii. Mansarda 

este zona intervenţională des-

tinată blocului operator, un-

de sunt instalate două angi-

ografe şi alte aparaturi medi-

cale complexe. 

Suprafaţa clădirii s-a ex-

tins de la 1.200 mp la 2.000 

mp prin utilizarea podului 

existent, unde s-a realizat ac-

tuala mansardare, prin extin-

derea clădirii înspre interio-

rul curţii, unde a fost creat 

un hol de circulaţie, şi prin 

realizarea unei parcări sub-

terane automate.

Parking unic în România

O mare necesitate o orică-

rei construcţii în zilele noas-

tre este reprezentată de locu-

rile de parcare. Clădirea fi ind 

în centrul istoric al Clujului 

şi cu o curte interioară de doar 

120 mp a fost luată decizia 

construirii unui sistem auto-

mat de parcare.

Parcarea este dispusă pe 

două niveluri subterane şi a-

re capacitatea de 15 locuri. 

Accesul se face pe o platfor-

mă rotativă situată la cota te-

renului amenajat, de unde ma-

şina este preluată şi traspor-

tată cu ajutorul unui lift în 

parcarea subterană până la lo-

cul de parcare disponibil. Ope-

raţiunea se realizează auto-

mat, în momentul în care uti-

lizatorul părăseşte maşina şi 

îşi scanează cardul de acces 

în afara platformei, accesul fi -

ind doar pentru autoturisme.

Atunci când maşina este 

preluată pentru a părăsi par-

carea, platforma de la su-

prafaţă se roteşte astfel în-

cat autoturismul să fie cu 

faţa spre ieşire.

„Acest tip de parcare este 

unic în România şi asigură un 

număr rezonabil de locuri pen-

tru un spaţiu în care, în alte 

condiţii, nu ar fi  putut fi  rea-

lizate decât două, maxim trei 

locuri de parcare. Este o so-

luţie pe care am găsit-o noi, 

ca investitori privaţi, pentru 

această locaţie, dar acest sis-

tem este de mult folosit în lu-

me şi în alte ţări europene. 

Ne-am bucura să vedem şi al-

te proiecte private, dar mai 

ales proiecte publice, care să 

implementeze acest sistem, 

pentru a descongestiona tra-

fi cul tot mai aglomerat şi pen-

tru a găsi soluţii pentru noi 

locuri de parcare”, spun pro-

prietarii imobilului.

Cum a fost realizat 
parkingul?

Pentru a realiza săpătura 

la o adâncime de 8 metri 

într-un spaţiu atât de strâmt, 

au fost necesare pregătiri şi 

utilaje speciale. În prima fa-

ză au fost realizate sprijiniri-

le speciale şi drenaje pentru 

apa subterană. Lucrările pen-

tru realizarea piloţilor pentru 

sprijinirea săpăturii au fost re-

alizate cu un utilaj unic în Ro-

mânia, singurul capabil să 

poată intra în şantier prin gan-

gul existent, unde gabaritul 

era limitat şi să realizeze lu-

crările date. De asemenea, din 

cauza spaţiului limitat, lucră-

rile s-au desfăşurat cu mare 

difi cultate, înghesuind pe 100 

mp utilajul de forat, un bul-

doexcavator, o autobasculan-

tă, patru coloane de forare, 

carcase de armătură, bazinul 

pentru bentonită şi alte echi-

pamente necesare, muncito-

rii care au realizat lucrările, 

fi ind necesară o coordonare 

extrem de precisă pentru bu-

na desfăşurare a lucrărilor şi 

evitarea accidentelor. În plus, 

lucrările de turnare a betonu-

lui au fost realizate doar pe 

parcursul nopţii, deoarece nu 

se puteau realiza decât cu 

pompa staţionară, iar cifa de 

beton trebuia să staţioneze şi 

să blocheze o bandă de 

circulație în centrul orașului.

O altă provocare a fost re-

alizarea şi amplasarea instala-

ţiilor necesare spitalului, având 

la dispoziţie un spaţiu limitat 

şi o clădire în zona de protec-

ţie istorică. Au fost găsite so-

luţii ingenioase inginereşti pen-

tru montarea staţiilor de trata-

re a aerului, a chiller-elor, a 

grupului electrogen şi a unui 

post de transformare suplimen-

tar, care să asigure necesarul 

de energie electrică pentru toa-

te echipamentele medicale.

„Am dorit să păstrăm func-

ţiunea iniţială medicală a clă-

dirii şi să aducem un plus de 

servicii medicale de calitate 

pentru locuitorii Clujului, în 

contextul în care orașul este 

un centru universitar şi me-

dical cunoscut. În această i-

dee, am dorit să atragem o 

companie cu renume interna-

ţional, care va practica aici 

medicină intervenţională. In-

vestiţia a fost una considera-

bilă – peste 5 milioane de eu-

ro doar pentru clădire, lucrări, 

parkingul subteran şi instala-

ţii, fără a include echipamen-

tele medicale de de vârf”, mai 

spun proprietarii imobilului.

Lucrarile au fost realizate 

de compania CON-A şi au fost 

fi nalizate în luna octombrie 

2018, iar spitalul şi-a început 

activitatea o lună mai târziu.

Soluţie inedită pentru parcarea 
în centrul unui oraş aglomerat
Modernizarea fostei policlinici studențești de pe strada Republicii a adus o clădire demnă de secol XXI în centrul Clujului

PROPRIETARII IMOBILULUI 

 „Acest tip de parcare este unic în România 
și asigură un număr rezonabil de locuri pentru 
un spațiu în care, în alte condiții, nu ar fi  putut 
fi  realizate decât două, maxim trei locuri de 
parcare. Este o soluție pe care am găsit-o noi,
 ca investitori privați pentru această locație, 
dar acest sistem este de mult folosit în lume 
și în alte țări europene. “

Parcarea este dispusă pe două niveluri subterane şi are capacitatea de 15 locuri. Accesul se face pe o platformă 
rotativă situată la cota terenului amenajat, de unde maşina este preluată şi trasportată cu ajutorul unui lift 
în parcarea subterană până la locul de parcare disponibil.
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Salina Turda este un 

exemplu care demonstrea-

ză că România are nevoie 

de investiţii în turism, că 

zone întregi pot reînvia 

prin renaşterea unor 

puncte de interes şi că se 

pot obţine bani frumoşi 

prin valorifi carea obiecti-

velor unice pe care ţara 

noastră le are.

De la un obiectiv care nu 

mai prezenta interes de ex-

ploatare şi era folosit pe post 

de depozit de brânzeturi, Sa-

lina Turda a ajuns să genere-

ze milioane de lei profi t anu-

al, devenind un obiectiv tu-

ristic foarte apreciat, atât de 

români, cât şi de străini.

Scurtă incursiune istorică

O panoramă istorică asu-

pra ocnei ne relevă faptul că, 

în lipsa unor dovezi concre-

te, care să certifi ce mineritul 

sistematic pentru exploatarea 

sării de către romani, se situ-

ează în timp la nivelul seco-

lelor XI-XIII. De altfel, primul 

document care menţionează 

cu exactitudine exploatarea 

sării la Turda datează de la 1 

mai 1271, fi ind emis de către 

cancelaria maghiară. Docu-

mentele ce datează din seco-

lele XIII-XVI precizează că oc-

nele de sare din această zonă 

au fost dispuse în microde-

presiunea Băile Sărate şi pe 

versantul sud-estic al Văii Să-

rate. Mai exact, camerele de 

exploatare erau amplasate pe 

actualele lacuri sărate din pe-

rimetrul acestor zone.

Hans Dernscchwan, în ca-

litatea sa de trimis al casei Fu-

gger pentru a prelua adminis-

traţia cămărilor de sare din 

Turda, întocmeşte la data de 

16 august 1528 un raport, în 

care prezenta problemele ce 

necesitau a fi  rezolvate, în ve-

derea organizării sistematice 

a exploatării, a sporirii pro-

ducţiei, şi a comercializării 

sării, atât pe piaţa internă, cât 

şi pe cea externă.

Deşi la început a constitu-

it una dintre semnifi cativele 

ocne ale Transilvaniei, salina 

Turda începe să decadă du-

pă 1840, fi ind concurată tot 

mai mult de producţia inten-

să a Ocnei Mureş. În plus, cu 

toate că după Primul Război 

Mondial exploatarea de sare 

devine monopol de stat, sa-

lina de la Turda continuă să 

se afl e în declin, din cauza 

producţiei tot mai scăzute, 

ceea ce a dus la închiderea 

exploatării în anul 1932. A-

ceasta este ignorată până în 

timupl celui de-Al Doilea Răz-

boi Mondial, moment în ca-

re localnicii caută aici adă-

post antiaerian. În perioada 

anilor 1950-1992, primii 500 

de metri ai galeriei de trans-

port Franz Josef fi gurează ca 

depozit de brânzeturi.

Din 2010, obiectiv 
cheie în turism

Anul 2008 constituie un 

moment important din istoria 

acestei saline, întrucât, în ca-

drul programului PHARE 2005 

CES infrastructură mare regi-

onală/locală, aceasta este su-

pusă unui amplu proces de 

amenajare şi modernizare, iar 

din ianuarie 2010 devine par-

te integratoare a circuitului 

turistic românesc. Armonia şi 

echilibrului locului, între tre-

cut şi prezent, rezidă în grija 

şi determinarea lucrărilor efec-

tuate, precum şi în notabila 

stare de conservare a lucrări-

lor minerilor şi a utilajelor fo-

losite la transportul sării.

Proiectul „Creşterea atrac-

tivităţii turistice a zonei cu 

potenţial balnear – zona Dur-

gău, Valea Sărată şi Salina Tur-

da” a fost realizat de Consi-

liul Local Turda în parteneri-

at cu Consiliul Judeţean Cluj 

şi a obţinut fi nanţare în ca-

drul Schemei de fi nanţare pen-

tru Proiecte Mari de Infrastruc-

tură, Programul Phare 2005.

Cu acest sprijin fi nanciar 

din partea Uniunii Europene, 

în anul 2009 s-au desfăşurat 

lucrările de amenajare a Sali-

nei Turda în scop turistic şi 

curativ, cu săli de tratament, 

un amfi teatru, săli de sport, 

dar şi o „roată panoramică”, 

de unde se pot admira stalac-

titele din sare.

Principala atracţie a sali-

nei este lacul cu soluţie sali-

nă suprasaturată, excelentă 

pentru tratament. Inaugura-

rea a avut loc în ianuarie 2010, 

după 2 ani de lucrări şi 6 mi-

lioane de euro investiţi.

Salina Turda este poate cea 

mai celebră destinaţie a turiş-

tilor ce vizitează Clujul.

Pe parcursul anilor s-a des-

coperit că mediul salin este 

deosebit de prielnic în trata-

rea afecţiunilor respiratorii 

datorită temperaturii constan-

te de 10-12 grade Celsius şi 

a umidităţii de 75-80% pre-

cum şi datorită concentraţiei 

optime de aerosoli. Ca urma-

re, după 1992 mina Rudolf 

din interiorul salinei a fost 

amenajată ca şi sală de tra-

tament subterană.

După modernizare Salina 

a crescut în fi ecare an, atât ca 

număr de angajaţi, cât şi ca 

valoare a încasărilor. Astfel, 

dacă în 2010 avea 45 de an-

gajaţi şi raporta un profi t net 

de 1,8 mil. de lei, în 2017 ra-

porta 5,2 mil de lei profi t, ob-

ţinut cu 134 de angajaţi.

Salina Turda, de la depozit de brânzeturi, la cifră 
de afaceri de aproape 20 de milioane de lei!
Salina Turda a înregistrat anul trecut un număr record de turişti, de aproape 690.000, 
numărul acestora apropiindu-se de populaţia judeţului Cluj.

Salina Turda este cea mai celebră destinaţie a turiştilor ce vizitează Clujul
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ANUNŢ CONCURS

MUNICIPIUL TURDA
MUZEUL DE ISTORIE TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 02 APRILIE 2019, ORELE 11,00
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CON-

TRACTUALE VACANTE DE:

•MUZEOGRAF S/I: - 1 post, durată determinată – Com-
partiment muzeologie și gestiune colecţii

Condiţii specifi ce de participare – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul de licenţă istorie

- minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesa-
re ocupării postului

•REFERENT SPECIALITATE S/III – 1 post, durată determi-
nată – Compartiment marketing cultural și PR

Condiţii specifi ce de participare – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, domeniul fundamental Știinţe Umaniste și Arte

- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește 
următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesiona-
le imediat superioare a personalului contractual din sec-
torul bugetar plătit din fonduri publice:

•are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în România;

•cunoaște limba română, scris și vorbit;
•are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
•are capacitate deplină de exerciţiu;
•are o stare de sănătate corespunzătoare postului pen-

tru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medica-
le eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate;

•îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechi-
me sau alte condiţii specifi ce potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs;

•nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra au-
torităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care îm-
piedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de co-

rupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
-depunerea dosarelor de concurs în perioada 18 – 22 

martie 2019, ora 12
-selecţia dosarelor de concurs și afi șarea rezultatelor se-

lecţiei în perioada 25 – 27 martie 2019
-proba scrisă se va susţine în data de 02 aprilie 2019, orele 11,00
-afi șarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 

o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
-proba de interviu se va susţine în termen de maximum 

4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
-afi șarea rezultatelor probei de interviu în termen de ma-

xim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
-afi șarea rezultatelor fi nale în termen de maxim o zi lu-

crătoare de la data fi nalizării ultimei probe a concursului
După afișarea rezultatelor obţinute la selecţia dosa-

relor, proba scrisă și proba de interviu, după caz, candi-
daţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 
cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului se-
lecţiei dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului 
probei scrise și probei de interviul, sub sancţiunea decă-
derii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor și comu-
nicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de 
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a contestaţiilor.

Bibliografi e pentru postul de muzeograf :
1.Legea nr. 311/2003, a muzeelor și colecţiilor publice, 

republicată, cu modifi cările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil, republicată, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare;

3.OG nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arhe-
ologic și declararea unor situri arheologice ca zone de in-
teres naţional, republicată, actualizată;

4.Legea 477/2004, privind Codul de conduită a perso-
nalului contractual din autorităţile și instituţiile publice;

5.Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șer-
ban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Bucu-
rești, 1998;

6.Mihai Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografi c, Turda, 
1994;

7.Mihai Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei roma-
ne. Legiunea V Macedonica și castrul de la Potaissa, vol. I, 
Cluj-Napoca, 1987.

8.Mihai Bărbulescu, Arheologia azi, în România, Editu-
ra Idea Designand Print, Cluj-Napoca, 2016.

9.Mihai.Bărbulescu, Arta Romană la Potaissa, Editura 
Academiei Române, București, 2015.

10.Radu Florescu, Bazele muzeologiei, București, 1998;
11.Corina Nicolescu, Muzeologie generală, București, 1997

Bibliografi e pentru postul de referent de specialitate:
1.Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, cu modifi cările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 311/2003, legea muzeelor și a colecţiilor pu-

blice, cu modifi cările și completările ulterioare;
3.Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, privind protecţia 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheolo-
gice ca zone de interes naţional, republicată, a cu modifi -
cările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 182/2000, republicată, privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modifi cările și 
completările ulterioare;

5.Legea 477/2004, privind Codul de conduită a perso-
nalului contractual din autorităţile și instituţiile publice.

Acte necesare la dosar:
•cerere de înscriere la concurs;
•copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și 

ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, pre-
cum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea con-
diţiilor specifi ce ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică;

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialita-
tea studiilor, în copie;

•cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspunde-
re că nu are antecedente penale care să-l facă incompati-
bil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat 
admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o de-
claraţie pe propria răspundere că nu are antecedente pe-
nale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu ori-
ginalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data des-
fășurării primei probe a concursului.

•adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de familie al candidatu-
lui sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, 
în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

•curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă înso-

ţite de documentele originale, care se certifi că pentru con-
formitate cu originalul de către secretariatul comisiei de 
concurs.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Tur-
da, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data 
de 22 martie 2019, orele 12. Dosarele se vor verifi ca de că-
tre comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se 
vor afi șa la sediul instituţiei și pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare și bibliografi a necesară se pot 
obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 
0264-317199.

COMUNICAT DE PRESĂ

88 de proiecte pentru Turda depuse de cetăţeni 
prin intermediul platformei Turdadecide.ro

Turdadecide.ro, platforma prin care toţi cetăţenii Turzii 

pot propune idei și soluţii sub formă de proiecte pentru a 

crește calitatea vieţii din orașul nostru, a încheiat în data de 
15 martie 2019 prima sesiune de depunere a proiectelor. 
La începutul anului 2019 administraţia locală a lansat procesul 
de bugetare participativă, prima iniţiativă din Turda prin 

care Primăria Municipiului invită cetăţenii să participe la 
luarea deciziilor privind viitoarele proiecte ale oraşului. 
Astfel, în perioada 4 februarie – 15 martie 2019 turdenii 

au depus un număr de 88 de proiecte pentru orașul lor prin 

intermediul platformei turdadecide.ro.

În perioda următoare, între 18 martie si 5 aprilie 2019, 

proiectele depuse vor fi  evaluate iar echipa Turda Decide va 

fi  prezentă în teren pentru a analiza fi ecare proiect în parte, 

urmând ca în perioada 8 aprilie – 29 aprilie să se desfășoare 

etapa de vot, iar în data de 6 mai 2019 să fi e anunţate 

proiectele câştigătoare.

Proiectele depuse sunt încadrate în diverse categorii 
după cum urmează:

- Zone pietonale, alei, scuaruri, trotuare, etc. – 19 proiecte.

-  Mobilitate, accesibilitate și siguranţa circulaţiei; – 3 proiecte.

- Spaţii verzi, locuri de joacă;  – 32 proiecte.

- Amenajare spaţii publice;  – 11 proiecte.

- Infrastructură educaţională și culturală;  – 8 proiecte.

- Smart City;  – 1 proiecte.

- Sănătate;  – 5 proiecte.

- Alte domenii de interes pentru cetăţeni.  – 9 proiecte.

,,Fiecare proiect depus este foarte important pentru noi, 

tocmai de aceea, comisia de evaluare va fi  prezentă în teren 

pentru a analiza în detaliu toate aspectele acestora și a face 

ajustările corespunzătoare. În acest mod, cetăţenii vor fi  

asiguraţi că dispun de cele mai bune condiţii de desfășurare 

a proiectelor depuse, eliminându-se din discuţie erori de 

proiectare, bugetare sau de implementare. Am convingerea 

că proiectul Turda Decide va contribui la revigorarea și 

îmbunătăţirea calităţii vieţii în orașul nostru. De asemenea, 

sper ca acesta să fi e perceput ca un exemplu civic de implicare 

activă a noastră, a tuturor, pentru că Turda este orașul nostru, 

al tuturor! Prin această cale, adresez o invitaţie deschisă 

tuturor cetăţenilor Turzii pentru a accesa în perioada următoare 

portalul www.turdadecide.ro și a vota proiectul preferat.” – 

Matei Cristian, Primarul Municipiului Turda.

O lansare de carte inedită 

va avea loc miercuri, 

20 martie, de la ora 18:00 

la Muzeul de Artă din 

Cluj-Napoca, sala Tonitza. 

Banii obţinuţi din vânza-

rea volumului vor fi  

donaţi unei asociaţii care 

sprijină persoanele care 

suferă de boli genetice.

Evenimentul cultural îmbi-

nă cartea, moda secolului XXI 

şi muzica de înaltă ţinută în pre-

zenţa celebrului autor al cărţii 

„Stilul vestimentar masculin 

contemporan”, Nicolas Schiffer. 

Cartea se adresează bărbaţilor 

exigenţi şi dornici de a fi  întot-

deauna eleganţi, care doresc 

să-şi rafi neze stilul vestimentar.

Castellini Tailoring va pre-

zenta ultimele tendinţe în ves-

timentaţia bărbătească clujea-

nă, iar surpriza muzicală a se-

rii va fi  oferită de cei mai ta-

lentati si promitatori pianişti 

clujeni, câştigători ai numeroa-

se premii internaţionale, sub 

pregătirea muzicală a pianistei 

Silvia Sbârciu.

Fondurile obţinute din vân-

zarea albumului vor fi  dona-

te Asociaţiei NEI.

Asociaţia NEI vine în spriji-

nul celor peste 1 milion de per-

soane care suferă de de boli ge-

netice, inclusiv cancere eredita-

re, majoritatea lor debutând la 

nou-născuţi sau copii ai acestor 

pacienţi prin consiliere de speci-

alitate şi prin testarea genetica 

gratuita a pacienţilor. Clubul Ro-

tary VISIO a ales să susţină efor-

turile Asociaţiei NEI de a iniţia 

şi dezvolta cercetarea ştiinţifi că 

a bolilor genetice în România.

Lansare de carte în scop caritabil
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Cu multă tristețe în sufl et, tatăl, sora, rudele și prietenii 
anunță încetarea fulgerătoare din viață a dragului lor

PORCUȚAN DAN GEORGE
31 ani

Trupul neînsufl ețit se afl ă depus la Capela Bisericii 
Nașterea Maicii Domnului din Câmpulung Moldovenesc 

(Capu Satului).

Slujba de înmormântare va avea loc luni 18.03.2019, 
ora 11, la Biserica Nașterea Maicii Domnului, iar 

înhumarea va avea loc în cimitirul Bisericii.

DECESE

Vestea plecării prea grăbite dintre noi a colegului 
și prietenului

DAN PORCUȚAN

ne-a cutremurat și ne-a întristat profund.

„Pentru 2019, pe plan sportiv îmi propun să am cât mai 
multe competiții în alte țări. Să îmi înving fricile și să scad 

timpii în competițiile de viteză. 
În plan profesional, mă bucur enorm că am revenit la 

pasiunea mea, și chiar că am libertatea de a face 
nebuniile pe care le-am învățat. Anul 2019 va veni și cu 
chestii noi și din cauza costurilor ridicate va trebui să mă 
concentrez mai mult pe muncă pentru a reuși să fac ce 
îmi doresc. Sponsorii nu vin așa simplu și de la o vârstă 

nu mai vin deloc.“ – ai scris la sfârșitul anului trecut.

Ai avut aspirații înalte, ambiții mari, dar te-ai încăpățânat 
să te duci pe drumul fără cale de întoarcere. Noi știm însă, 
cu toții, că și acolo îți vei face treaba. Vei scrie, vei fi lma, 
vei face fotografi i și vei pedala printre îngeri, la fel de vesel, 

energic și optimist cum erai și printre noi.

Acum un an, un prieten ți-a scris un cometariu la una din 
multele poze pe care le-ai făcut pe drumurile pe care le-ai 

străbătut: „Parcă e drumul spre... Rai....”

Dan, să-ți fi e lin drumul spre lumină. 
Vei rămâne în sufl etele noastre!

Împărtășim durerea și transmitem un gând de mângâiere 
familiei îndoliate.

Sincere condoleanţe!

Dumnezeul să-i dea odihnă veșnică în cel mai frumos loc 
din Împărăția Sa!

Colegii de la Monitorul de Cluj

CONDOLEANȚE

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

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

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

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 86.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

CASE/CABANE

¤ 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 deta-
lii sunași la tel. 0763-769120.

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona USAMV-Piaţa Flora, 
cu C.T., utilată, semimobilată, 
foare aproape de mijloacele de 
transport în comun 9, 29, 24, 
24B, 52, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-028813. (11.11)

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea 
de a ţine mai mulţi câni în curte, 
ofer 1200 RON/lună. Aștept ofer-
te la tel. 0741-455348. (12.15)

TERENURI

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheor-
gheni, la 10 km de Cluj-Napo-
ca (locaţie aproximativă: dea-
supra bisericii reformate, zo-

na sere). Panorama deosebi-
tă, aer curat, pomi fructiferi. 
Suprafaţa 2900 mp. Informa-
ţii şi detalii suplimentare la 
tel. 0745-096212.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius 
Mall, cu utilităţi, apă, curent, 
cu C.F. în regulă. Inf. supli-
mentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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 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 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), ho-
tarele „Iricău și Fântânele”, arabil 
1,60 hectare, respectiv 0,77 hec-
tare. Tel. 0729-442.031.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

¤ 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 5800 mp, teren arabil 
în sat Câmpenești, com Apahi-
da. Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (1.40)

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

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

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

¤ Caut de lucru cu ziua, în dome-
niul construcțiilor sau ca șofer. Pro-
gram de lucru luni-vineri, 15 RON/
oră. Aștept oferte la te. 0753-
925526. (3.7)

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

LOCURI DE MUNCĂ

Firma de transport 
din Ungaria angajează 

șoferi cat. C+E. 
Program de lucru 
3/4/5 săptămâni 

1/2 săptămâni liber. 
Salar între 

2150-2400 euro/ lună. 
Info tel: +36 70 396 

43 52, 
email: gal@ttsped.hu. 

Punct de lucru Sáp sau Győr

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 

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.

maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314

ELECTRO

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

DIVERSE

¤ Vând autorizaţie taxi + autotu-
rism. Pentru detalii sunaţi la tel. 
0741-028813. (11.11)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (14.20)

¤ Vând coleţia „007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (13.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (14.15)

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă. Informaţii și relaţii la tele-
fon 0754-312994.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Tribuna 

partidelor parlamentare

13:00 Aici, acum

13:55 Vorbește corect!

14:00 Telejurnal

14:45 Teleshopping

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:15 Handbal ZOOM

17:30 Handbal masculin, Liga 

Zimbrilor: CS Dinamo 

București – CSA Steaua 

București

19:00 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:10 Dosar România

23:10 Dosarele 

extratereștrilor

ANTENA 1

12:00 Observator

14:00 The Wall – Marele Zid

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Asia Express

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Vlad

22:30 Jaf contra cronometru

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Capri

16:00 Toate pînzele sus! – 
Secretul epavei

17:10 Benny Hill Show

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Răzbunarea tigrului alb

22:30 Starea naţiei

23:30 Focus din inima 
României

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Exatlon

23:00 FanArena

LOOK TV

13:30 Teleshopping

14:30 Footbal Stars

15:00 Teleshopping

16:00 Matching Champions

17:00 Știrile Look Sport

17:30 Magazin UEFA 
Champions League

18:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS Concordia Chiajna – FC 
Hermannstadt

19:30Fotbal Look

20:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Voluntari – FC Botoșani

22:30 Rezumate UEFA 
Champions League

23:00 Știrile Look Sport

23:05 Rezumate UEFA 
Champions League

23:30 Magazin UEFA 
Champions League

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

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi 
similare – anunta selectie pentru urmatoarele categorii 
de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Firmă internaţională cu sediul central în Ploiești, 
cu mai mult de 15 ani experienţă în sectorul energiei 

electrice, caută pentru un nou sediu deschis 
în Cluj-Napoca pentru postrurile:

SECRETARĂ
AGENT VÂNZĂRI (cu sau fără experienţă)

Se oferă training profesional pentru persoane dinamice, 
organizate și cu o mare putere de comunicare.

Se oferă:

-salariu 3050 lei brut + comision
-posibilitate de avansare
-vârsta cuprinsă între 18-30 ani.

Informaţii la telefon 0723-591686 sau 
silviua07@gmail.com.

AVIZ DE MEDIU

Comuna Negreni în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declansarii etapei de încadrare, conform 
HG  1076 / 2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru “ Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament 
Local de Urbanism, comuna Negreni, judeţul Cluj “ în comuna 
Negreni, județul Cluj. Prima versiune a planului, poate fi  
consultată la sediul APM Cluj din data 18.03.2019 între 
orele 8 - 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii, până în data de 04.04.2019, la APM 
Cluj, str. Dorobanților, nr 99, cod 400609, fax 0264. 412914, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni - vineri, între 
orele 09:00 - 14:00. 

Doriţi să vă amenajaţi
 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
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Voleibaliştii sunt 
la pământ
„Studenţii” se afundă tot mai 
mult în subsolul clasamentului 
Divizei A1 la volei masculin, du-
pă ce au pierdut, sâmbătă, în 
faţa celor de la CSM București, 
scor 0-3. Nu s-a pus niciodată 
problema învingătoarei în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”, 
clujenii ajungând la 18 înfrân-
geri în cele 19 meciuri disputa-
te în acest sezon (o singură vic-
torie). Ultimii în clasament du-
pă retragerea nemţenilor (7 
puncte), voleibaliștii de la ”U” 
Cluj sunt depășiţi de Câmpia 
Turzii (14 puncte), care a cedat 
la Dej în faţa Unirii (locul 7, 28 
de puncte). Momentan, doar 
dejenii mai păstrează șanse re-
ale pentru califi carea în turul 
câștigătorilor, fi ind la un singur 
punct distanţă de primul loc eli-
gibil, ocupat de Steaua 
București.

Calificare în „sferturi” 
pentru handbaliste
Universitatea Cluj a reușit să se 
califi ce în sferturile de fi nală ale 
Cupei României la handbal fe-
minin. Jucătoarele lui Alin 
Bondar s-au impus cu 34-27 
(16-14), în deplasare cu CSM 
Târgu Mureș, după un meci con-
trolat cap-coadă de alb-negre. 
Deși au fost în permanenţă în 
avantaj, „studentele” au izbutit 
să se distanţeze decisiv abia în 
ultimele 10 minute ale jocului. 
Cu Mihaela Senocico autoare a 
10 goluri, Universitatea a reușit 
să câștige meciul cu echipa din 
divizia secundă și implicit califi -
carea în „sferturi”. Tragerea la 
sorţi pentru această fază va fi  
marţi, la sediul Federaţiei 
Române de Handbal. Următorul 
duel pentru ”U” Cluj este în data 
de 28 martie, pe teren propriu, 
cu HC Zalău.

Înfrângere la 
Constanţa pentru 
baschetbaliste
Un nou eșec pentru clujencele 
de la ”U” Cluj în Grupa Roșie a 
Ligii Naţionale de Baschet 
Feminin. „Studentele” au cedat 
fără drept de apel în deplasa-
rea de la Constanţa, 72-53 
(21-17, 16-13, 18-17, 17-6) în 
faţa vecinei de clasament, 
Phoenix Știinţa. Dobrogencele 
au controlat autoritar întreaga 
partidă, depășind în fi nal ”U” 
Cluj în clasamentul Grupei 
Roșii. În acest moment, clujen-
cele ocupă locul 7 – ultimul – 
după 18 înfrângeri și doar 3 
victorii (24 de puncte). 
Următorul duel pentru ”U” Cluj 
se va disputa „acasă”, în data 
de 23 martie, împotriva fetelor 
de la CS Municipal Târgoviște.

Voleibalistele 
au cedat „acasă”
Deși sperau să lege a doua victo-
rie după succesul cu Galaţiul, 3-2, 
fetele de la ”U” NTT Data Cluj au 
pierdut pe teren propriu partida 
de sâmbătă cu băcăuancele de la 
CS Știinţa, scor 1-3. După un 
prim set câștigat cu 25-18, clu-
jencele au căzut inexplicabil, ce-
dând la limită în cel de-al doilea 
set, 23-25, apoi fără drept de 
apel în seturile 3 și 4, 14-25, re-
spectiv 15-25. „Studentele” au 
14 puncte momentan, păstrând 
în continuare șanse pentru califi -
carea în turul câștigătorilor.

Pe scurt

Echipele clujene din Seria 

a V-a a Ligii a 3-a s-au 

descurcat lăudabil în par-

tidele disputate în cadrul 

etapei a 18-a.

Sticla Arieşul Turda a reuşit 

o victorie uriaşă pe terenul ce-

lor de la Unirea Tăşnad. Con-

duşi cu 0-2, jucătorii lui Con-

stantin Olariu s-au impus du-

pă ce au jucat mai bine de o 

repriză în 10 oameni în urma 

eliminării lui Indreica. Turde-

nii au marcat toate cele trei go-

luri în inferioritate numerică! 

Salcău, cu o „dublă”, a egalat 

scorul, cea de-a doua reuşită 

venind cu cinci minute înain-

te de fi nal. Turdenii au dat apoi 

lovitura în prelungiri, după un 

şut la vinclu al lui Chişu de la 

marginea careului. În urma a-

cestui rezultat admirabil, Sticla 

Arieşul a urcat pe 7 în clasa-

ment (28 de puncte).

Gol în prelungiri şi pentru 

Sănătatea Cluj, care a smuls un 

punct în deplasarea de la Râş-

nov. Braşovenii de la Olimpic 

Cetate au deschis scorul în pri-

ma repriză, încercând apoi să 

ţină de rezultat, apelând la în-

delungi trageri de timp. În ur-

ma unui joc solid în a doua re-

priză, „viruşii verzi” au salvat 

un punct important datorită 

fostului CFR-ist Dan Roman, 

care a marcat cu capul în mi-

nutul 90+2 după o centrare a 

lui Cristian Paul. Trupa pregă-

tită de Kis Csaba şi Dan Matei 

a urcat şi ea în clasament, fi -

ind pe locul 4 în acest moment 

(34 de puncte), la doar două 

lungimi distanţă de Minaur Ba-

ia Mare, ocupanta locului 3.

O mare surpriză s-a con-

turat în duelul „local” din-

tre CFR Cluj II şi Unirea Dej. 

Echipa secundă a campioa-

nei a pierdut la scor de ne-

prezentare, 0-3, în faţa deje-

nilor, care aveau nevoie dis-

perată de victorie pentru a 

se menţine pe linia de plu-

tire. Este abia a patra victo-

rie a Unirii, dar şi cea mai 

răsunătoare de până acum, 

în timp ce „feroviarii” au su-

ferit primul eşec pe teren 

propriu din acest sezon. Rareş 

Pintea din penalty, Florin 

Blaj cu o execuţie splendidă 

sub bară şi Andrei Pop au 

marcat golurile unei victorii 

esenţiale pentru dejeni, lo-

cul 11 în clasament (19 punc-

te). De partea cealaltă, 

CFR-iştii au fost depăşiţi de 

Sănătatea, afl ându-se acum 

pe poziţia a 5-a (33 puncte).

Spectacol „cu de toate” în meciurile din eşalonul terţ

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Cu doi sărbătoriţi în lot, 

Octavian Abrudan 

(35 de ani) şi Răzvan Greu 

(24 de ani), Universitatea 

Cluj a tremurat serios pentru 

victoria de la Bacău împotri-

va Aerostarului, 1-2. 

De partea cealaltă, în ciuda 

veştilor proaste dinaintea 

partidei cu Viitorul, 

Minteuan şi băieţii săi au 

obţinut cea de-a cincea victo-

rie consecutivă după ce s-au 

impus, 1-0, în fi eful lui Hagi.

Debutul de partidă de la 

Bacău a fost cum nu se poa-

te mai bun pentru trupa pre-

gătită de Bogdan Lobonţ. 

„Studenţii” au început prac-

tic de la 1-0, după ce Ale-

xandru Ichim a deviat nefe-

ricit în proprie poartă o min-

ge trimisă defectuos de An-

drei Cordoş ('2). Nimic nu 

avea să anunţe asediul fur-

tunos al băcăuanilor la poar-

ta lui Cosmin Dur-Bozoan-

că, probabil cel mai bun ju-

cător al „şepcilor roşii” în 

meciul contând pentru eta-

pa a 25-a din liga secundă.

Dur-Bozoancă, 
înger păzitor

Mai întâi Buhăcianu, la 

o intervenţie discutabilă din 

spate a lui Berci ('24), apoi 

Ichim, la o intrare a lui Cor-

doş ('32) au cerut penalty 

pentru băcăuani, însă „cen-

tralul” Rusandu a rămas de 

neclintit. După un debut de 

repriză secundă la fel de 

fulminant, elevii lui Bratu 

au cerut a treia oară pe-

nalty, la un presupus henţ 

în careu al lui Gavra ('60). 

În tot acest timp, goalkee-

perul clujenilor a păstrat 

poarta intactă, având câte-

va intervenţii remarcabile. 

Cea mai frumoasă a venit 

în minutul 77, la un şut su-

perb sub „transversală” al 

lui Ciocâlteu de la peste 25 

de metri ('77).

Speriaţi de elanul gazde-

lor, alb-negrii au răsucit în-

că o dată cuţitul în rana bă-

căuanilor, János Norbert re-

uşind primul gol de la reve-

nirea în curtea Universităţii. 

Acesta a trimis mingea cu 

capul în vinclul porţii apă-

rate de Udeanu, în urma unui 

corner de pe partea stângă 

al lui Pîrvulescu, la doar trei 

minute după intrarea în te-

ren ('80). Emoţiile păreau ri-

sipite, însă gazdele au avut 

forţa să reducă din diferen-

ţă prin Valentin Buhăcianu 

('84), anunţând un fi nal dra-

matic, dar gestionat excelent 

de mult mai experimentata 

tabără a lui Lobonţ.

„Studenţii” au părăsit te-

renul în huiduielile publicu-

lui băcăuan, aplaudaţi însă 

de cei câteva zeci de fani ca-

re au făcut deplasarea în Mol-

dova. Cu cele trei puncte adu-

nate în „straiţă”, Universita-

tea Cluj acumulează 56 de 

puncte în total şi se afl ă pe 

locul secund în Liga a 2-a, la 

doar două lungimi distanţă 

de liderul Sportul Snagov.

„Păunul” de Aur

La Ovidiu, lovitură dură pen-

tru „feroviari” încă dinaintea 

fl uierului de start al „centralu-

lui” Marius Avram: Ţucudean 

şi Costache sunt OUT pentru 

acţiunile echipelor naţionale! 

Golgheterul campioanei s-a ac-

cidentat la antrenamentul de 

dimineaţă, în timp ce mijloca-

şul s-a „rupt” la încălzire. În a-

ceste condiţii, puştii lui Hagi 

au început tare meciul, un meci 

care a crescut rapid în ritm cu 

trecerea timpului.

Prima mare ocazie a cam-

pioanei a venit în minutul 28, 

în urma unei faze excepţiona-

le a elevilor lui Minteuan. Cen-

trare Omrani, Djokovici îi aşea-

ză mingea cu pieptul lui Ioni-

ţă, însă fostul rapidist şutează 

prost dintr-o situaţie ideală. 

Imediat după, Viitorul vine cu 

replica, mingea trimisă cu ca-

pul de Drăguş trecând milime-

tric pe lângă stâlpul din dreap-

ta lui Arlauskis ('30). După o 

primă parte crâncenă, cu scân-

tei, în care Omrani a fost ier-

tat de un „roşu”, iar gazdele 

au reclamat un penalty la Dră-

guş, cele două tabere au intrat 

la cabine la egalitate, 0-0.

Cei care au ieşit mai de-

cişi de la vestiare au fost „fe-

roviarii”, care au început să 

pună presiune la poarta lui 

Cojocaru. Acelaşi Ioniţă, ră-

mas din nou într-o poziţie ex-

celentă, l-a făcut mare pe 

goalkeeperul gazdelor ('56). 

Încercările din repriza secun-

dă au fost răsplătite într-un 

fi nal, Adiţă Păun deschizând 

scorul după o lansare perfec-

tă a lui Djokovic ('73). Reu-

şita mijlocaşului de bandă s-a 

dovedit a fi  decisivă în soar-

ta partidei, mai ales după mu-

tările defensive ale lui Min-

teuan în urma cărora CFR a 

conservat excelent rezultatul.

Încă trei puncte în dreptul 

campioanei, care păstreaza dis-

tanţa faţă de principala urmă-

ritoare, CSU Craiova. Trupa din 

Gruia este lider cu 33 de punc-

te, în timp ce „juveţii” sunt pe 

locul 2 pe tabela play-off-ului 

Ligii 1, cu 29 de puncte.

Veni, vidi, vici! 6 puncte 
din 6 pentru clujeni.
Universitatea și CFR Cluj au izbutit să câștigele partidele din deplasare din weekendul trecut

Trupa din Gruia este lider de clasament cu 33 de puncte
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