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POLITICĂ

Pliante electorale false î n 
cutiile poş tale ale clujenilor?
Alianţa 2020 USR PLUS va face plânge-
re la Poliţie pentru folosirea ilegală a 
identităţii.  Pagina 4

ACTUALITATE

Bannerul terorist de la Cluj
Două persoane au fost legitimate de jan-
darmi la manifestările organizate de Ziua 
Jandarmeriei.  Pagina 2

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

Un designer din Satu Mare va crea veşmântul liturgic pe ca-

re Papa Francisc îl va purta la ceremonia de la Şumuleu Ciuc, 

din 1 iunie, din timpul vizitei sale apostolice în România.

Designerul Cristina Sabău a inaugurat o expoziţie la Muzeul 

de Artă din Cluj-Napoca, declarând că atunci când a auzit de 

vizita Papei în România a simţit că ar trebui să facă ceva speci-

al, ea fi ind creatoare de asemenea veşminte de zeci de ani.

Ea a explicat că există câteva cerinţe liturgice clare, cum ar 

fi  faptul că haina dedicată acestor ocazii are culoarea albă, dar 

că în rest are o mare libertate de creaţie. Ea a ales imaginea 

statuii Fecioarei Maria de la Şumuleu, pe care s-a gândit să o 

„aşeze” pe partea dreaptă a cazulei. Procesul de creaţie a ha-

inei va începe zilele viitoare, după o fotografi e a statuii, care 

are dimensiuni relativ mici şi multe detalii, haină pe care cre-

atoarea o va decora cu elementele sale specifi ce - desen pe 

pânză, broderii, cusături cu fi r auriu sau aţă colorată.

Cristina Sabău-Trifu a comandat deja materialul necesar 

pentru cazulă, în Germania şi a spus că, dat fi ind că ştia că 

Sfântul Părinte este o persoană care preferă simplitatea, a ales 

un material fără fi r de aur, din fi bre naturale.

În ceea ce priveşte măsurile Sfântului Părinte, Cristiana Sabău-

Trifu a spus că le-a ghicit, dar apoi le-a şi primit de la Vatican. 

PUBLICITATE

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

1  = 4.7622 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

130C
Detalii în pagina 2M

ET
EO

PUBLICITATE

P. 5

AA

PUBLICITATE

Generozitate pe bani publici: Consiliul Judeţean Cluj donează 
21.000 € pentru reconstrucţia catedralei Notre Dame

Performanța Consiliului Județean.
Să te bucuri că dai oameni afară!
52 de concedieri la o societate a Consiliului Județean
SC Drumuri și Poduri Județene Cluj, aflată în subordinea Consiliului Județean, este cu un picior în groapa falimentului 
de câțiva ani. Deși a „mâncat" bani serioși din bugetul județului, situația societății nu s-a îmbunătățit. Pagina 5

Papa Francisc va purta la Şumuleu Ciuc 
un veşmânt creat de un designer român
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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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Clujeanul care a reclamat, 

de Ziua Jandarmeriei, con-

fi scarea banner-ului pe 

care intenţiona să-l afi şeze, 

cu un mesaj care amintea 

de intervenţia jandarmilor 

în 10 august în Bucureşti, 

a primit o amendă de 100 

de lei de la Poliţie.

Dumitru Vâlcu a declarat, 

miercuri, că banner-ul ar fi  

fost luat de jandarmi sub 

pretextul verifi cării de mate-

riale pirotehnice.

„Am primit în poştă o 

amendă 100 de lei din partea 

Poliţiei Române, după eveni-

mentele de la Ziua Jandar-

meriei din Cluj-Napoca, pe 

motiv că sesizarea mea la 112 

privind confi scarea, de către 

jandarmi, a bannerului cu un 

mesaj despre 10 august adus 

de prietenul meu Daniel Giur-

că nu se confi rmă. Voi con-

testa amenda în instanţă, iar 

Daniel va veni drept martor. 

Cei de la Poliţie au scris că 

Daniel a predat de bună vo-

ie banner-ul jandarmilor, or 

se vede clar din fi lmări că nu 

a fost aşa. De asemenea, po-

liţiştii susţin că banner-ul a 

fost luat pentru a fi  verifi cat 

de materiale pirotehnice, de 

parcă ar fi  fost scris cu vop-

sea explozibilă, iar beţele, do-

uă cozi de mătură, ar fi  fost 

din dinamită. Să fi m serioşi”, 

a spus Vâlcu.

Acesta a precizat că Jan-

darmeria nu are voie să con-

fi şte nimănui obiecte decât 

dacă pun în pericol siguran-

ţa şi viaţa cuiva, astfel că jan-

darmii nu aveau voie să ia 

bannerul sub nicio formă.

Două persoane au fost le-

gitimate de jandarmi, în 3 

aprilie, la Cluj-Napoca la ma-

nifestările organizate de Ziua 

Jandarmeriei pentru că au vrut 

să afi şeze un banner cu un 

mesaj care amintea de inter-

venţia jandarmilor în 10 au-

gust în Bucureşti.

Daniel Giurcă a vrut să 

afişeze un banner cu mesa-

jul „În An Centenar, Jandar-

meria Română a reprimat 

brutal protestul paşnic a 

100.000 de cetăţeni. Să vă 

fie ruşine!” în Parcul Mare 

din Cluj-Napoca, unde se 

desfăşurau manifestările cu 

ocazia Zilei Jandarmeriei. 

În momentul în care a în-

cercat să desfăşoare ban-

ner-ul, a fost întrerupt de 

mai mulţi jandarmi care i-au 

luat banner-ul din mână şi 

l-au legitimat. 

Banner „terorist”? Amendă pentru cei 
care au stricat Ziua Jandarmeriei la Cluj

Consilierii judeţeni ar fi  

trebuit să aprobe bugetul 

de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2019 la Aeroportul 

Internaţional Avram Iancu 

Cluj-Napoca, dar proiectul 

a fost scos de ordinea de zi. 

Reamintim că cei trei oameni 

puşi de Tişe în Consiliul de Ad-

ministraţie la Aeroport s-au îm-

bolnăvit subit, în bloc, astfel că 

nu a mai existat cvorum pentru 

aprobarea bugetului.

Ioan Cristian Haiduc, pre-

şedintele Comisiei de Buget 

Finanţe din cadrul Consiliu-

lui Judeţean Cluj, a acuzat 

conducerea Aeroportului că 

„ascunde profi tul”.

„Nu s-a întrunit Consiliul 

de Administraţie pentru a vo-

ta propunerea. Vin foarte mul-

te milioane de euro profi t, fa-

ţă de zero din anii trecuţi. M-am 

uitat la ritmul de creştere al 

zborurilor, parcă încetineşte, 

nu creşte în ritm extraordinar. 

Aţi prins la credite externe, ca 

să ascundeţi din nou profi tul, 

credite externe care nu se prind 

acolo, se prind în altă parte. 

După aceea aţi modifi cat şi 

l-aţi retrimis. Practic, aţi reve-

nit la practicile de anul trecut. 

Nu e legal şi nici corect. Dar 

se vede clar că profi tul pe anul 

trecut a fost mai mult decât 

profi tul pe toţi anii la un loc. 

Nu poţi să spui că anul aces-

ta ai 17 milioane profi t şi la 

anul, zero profi t. Eu înţeleg că 

nu vreţi să îl daţi la Consiliul 

Judeţean ca acţionar, dar mai 

inteligent atunci. Nu ne con-

sideraţi proşti”, a spus Haiduc.

Tişe, dat în judecată?

Consilierul judeţean Vladi-

mir Mătuşan s-a ales cu mi-

crofonul tăiat în momentul în 

care a vrut să dezbată aceas-

tă problemă, drept pentru ca-

re l-a ameninţat pe Tişe că îl 

dă în judecată.

„Mi-aţi tăiat microfonul (...) 

Sunt cu mâna sus de 5 minu-

te. Eu, pe viitor, ca să nu trans-

formăm această situaţie într-un 

ridicol, că totuşi suntem în ca-

drul Consiliului Judeţean, şi 

dacă e să ne respectăm, chiar 

nu aş vrea să ajungem la situ-

aţia penibilă să vă dau în ju-

decată pe obligaţia de a face, 

să-mi daţi cuvântul pe toate 

proiectele la care am iniţiati-

va de a lua cuvântul, de a so-

licita clarifi cări, de a putea pro-

pune amendamente, pentru că 

este dreptul meu în calitate de 

consilier judeţean pe care dum-

neavoastră nu mi-l puteţi cen-

zura, oricât de mult v-aţi dori 

şi indiferent dacă vă plac sau 

nu proiectele de pe ordinea de 

zi cu privire la care am propu-

neri, amendamente sau clari-

fi cări. Este ultima dată când o 

spun. Legat de faptul că nu 

am putut fi  astăzi în posibili-

tatea de a vota sau a respinge 

proiectul unei instituţii din sub-

ordine, cum este Aeroportul, 

vă rog ca pe viitor să luaţi mă-

suri ca acele persoane pe ca-

re le-aţi mandatat, pentru ca-

re v-aţi luptat atât şi aţi încăl-

cat mai multe prevederi lega-

le, să nu se îmbolnăvească su-

bit în bloc toţi trei şi să fi m azi 

în imposibilitatea de a vota 

sau a respinge un proiect de 

buget”, a spus Mătuşan.

Tişe ameninţă 
cu dosare penale

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean spune că există o plân-

gere penală şi acuză Aeroportul 

de „cifre falsifi cate” în bugetul 

de venituri şi cheltuieli pe 2019.

„Din păcate, dumneavoas-

tră nu înţelegeţi nimic. Legat 

de aeroport, o să vă spunem 

care e motivul real pentru ca-

re nu s-a putut dezbate. Pro-

iectul de buget nu a putut fi  

votat, există şi un dosar penal, 

plângere penală. În esenţă, es-

te vorba de două situaţii dife-

rite, de cifre falsifi cate între bu-

getul aprobat de Consiliul de 

Administraţie anterior şi buge-

tul comunicat Consiliului Ju-

deţean acum. Colegii mei au 

constatat că există diferenţe 

uriaşe, nu erori materiale, de 

cifre. Din momentul aprobării 

din februarie şi până când au 

trimis cifrele, ele pe parcurs 

s-au modifi cat, probabil de la 

vibraţiile de la pistă. Nu ştiu 

cine le-am modifi cat, cert es-

te că e dosar penal şi vor răs-

punde cei care au falsifi cat. Ar 

trebui să vă bucuraţi că nu 

v-am pus să votaţi ceva fals”, 

a continuat Tişe.

Reprezentanţii Aeroportu-

lui Cluj au respins acuzaţiile.

„Profi tul de 19 milioane lei 

se regăseşte în ambele varian-

te, toţi indicatorii referitor la 

anii 2018 şi 2019, în ce priveş-

te cheltuielile şi veniturile sunt 

identice, profi tul este identic. 

Greşeala a venit de la reparti-

zarea profi tului, o repartizare 

care se face în anul 2020, oda-

tă cu situaţiile fi nanciare ale 

anului 2019. Într-adevăr, fon-

durile nerambursabile le-am 

considerat împrumuturi neram-

bursabile şi de aceea au fost 

trecute. Am explicat scris Con-

siliului Judeţean, în urma tele-

foanelor la Ministerul Finanţe-

lor, Transporturilor, am înţeles 

că fondurile nerambursabile nu 

se pot asimila acelor împrumu-

turi externe şi am corectat. Da-

că vă uitaţi şi în varianta de 

anul trecut a bugetului, tot aşa 

au fost puse”, a precizat Cori-

na Paula Florian, director eco-

nomic în cadrul Aeroportului 

Internaţional Cluj.

Proiectul de buget al Aero-

portului se va analiza la urmă-

toarea şedinţă de CJ.

Cenzură în Consiliul Județean? 
Când vine vorba despre Aeroport, 
Alin Tişe taie microfoanele!
Nicio şedinţă de Consiliu Judeţean fără certuri când vine vorba 
despre activitatea Aeroportului Internaţional Cluj. 

Divergenț ele dintre preș edintele Consiliului Județean, Alin Tiș e, ș i directorul 
Aeroportului Cluj, David Ciceo, durează deja de mai mult de un ans
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eveniment@monitorulcj.ro

SC Drumuri şi Poduri 

Judeţene Cluj, afl ată în 

subordinea Consiliului 

Judeţean, este cu un picior 

în groapa falimentului de 

câţiva ani. Deşi a „mân-

cat” bani serioşi din buge-

tul judeţului, situaţia 

societăţii nu s-a îmbunătă-

ţit. Ba mai rău, se înrăută-

ţeşte de la un an la altul.

Conducerea societăţii spu-

ne că 52 de persoane au fost 

date afară în programul de re-

ducere a costurilor cu forţa 

de muncă, începând cu luna 

noiembrie a anului trecut, pro-

cedură care s-a încheiat la în-

ceputul acestui an.

Consilierul judeţean Ioan 

Cristian Haiduc (PNL), preşe-

dintele Comisiei de Buget Fi-

nanţe din cadrul Consiliului 

Judeţean, a declarat în plenul 

Consiliului Judeţean că de la 

17 milioane s-au ajuns la 8 

milioane pierderi pentru Dru-

muri şi Poduri.

„Să mergeţi în continuare 

cu măsurile, puţină vorbă, mai 

multă muncă”, i-a transmit 

acesta directorul societăţii, Că-

lin Platon.

Platon spune că situaţia 

societăţii nu este “deosebit 

de bună”.

„Cu privire la bugetul de ve-

nituri şi cheltuieli, acesta a fost 

fundamentat pe contracte fer-

me şi clare pe care în acest mo-

ment societatea le deţine. Din-

tr-o sumă totală de 38 de mili-

oane, pentru acest an avem un 

program de 28 de milioane pe 

execuţia acestor contracte, re-

stul sunt contracte multianuale 

sau pe doi ani de zile care vor 

fi  fi nalizate în celălalt an. Am 

redus cheltuielile nu doar cu 

forţa de muncă şi am crescut 

veniturile cu alte activităţi co-

nexe, respectiv livrare de asfalt 

către alţi constructori, anul aces-

ta avem în pregătire un contract 

de 35.000 de tone către fi rma 

Kiat pentru drumurile judeţene. 

Pentru lunile ianuarie-februarie 

societatea şi-a echilibrat costu-

rile, astfel că nu am înregistrat 

pierderi. Situaţia societăţii nu 

este deosebit de bună, încă avem 

de recuperat pierderi din anii 

precedenţi. Noi am fost nevoiţi 

să majorăm salariile, intrând în 

ctaegoria societăţilor de con-

strucţii de la 1.900 la 3.000 de 

lei. Sperăm că ordonanţa 114, 

fac apel la colegii consilieri ca-

re au posibilitatea să facă lob-

by la Guvern, astfel încât aces-

te majorări să fi e regăsite şi în 

ajustarea contractelor de execu-

ţie pe care le avem. Ar fi  un sur-

plus de 4-5 milioane de lei”, a 

comentat Platon.

Mandat pentru profi t, 
nu pentru concedieri

Consilierul judeţean Vla-

dimir Mătuşan (PSD) a pre-

cizat că „performanţă şi un 

management performant nu 

înseamnă să te bucuri că dai 

afară şi disponibilizezi 52 de 

angajaţi şi astfel ai scăzut 

cheltuielile”.

„Management important în-

seamnă să obţii contracte, să 

participi la licitaţii cu condiţii 

avantajoase astfel încât să le 

şi câştigi. Oamenii v-au dat 

mandat să aduceţi profi t, nu 

să îi daţi afară. Acea scădere 

s-a datorat şi capitalizării pe 

care Consiliul Judeţean a fă-

cut-o cu cele 8 milioane de lei, 

nu datorită managementului 

performant. Am dreptate sau 

nu?”, a spus Mătuşan.

Societatea a dat 
în judecată 
Consiliul Judeţean

Călin Platon spune că Dru-

muri şi Poduri Judeţene a ac-

ţionat în instanţă Consiliul Ju-

deţean pentru lucrări execu-

tate, dar neplătite.

„Cu privire la procesul pe 

care îl avem cu Consiliul Ju-

deţean, e vorba de lucrări din 

2014 care s-au făcut şi nu au 

fost decontate. Nu am avut 

în vedere în acest buget de 

venituri şi cheltuieli prinde-

rea la venituri sau cheltuieli 

a acestei sume. Am pierdut 

procesele până acum. Au fost 

lucrări de 3,6 milioane lei pe 

drumurile judeţene care s-au 

executat pentru Consiliul Ju-

deţean în 2014. Se fi nalizase 

acordul cadru de întreţinere 

în 2013, iar în 2014 s-au dat 

contracte pe încredinţare di-

rectă pe câte 100.000 de lei. 

Noi am lucrat pentru Consi-

liul Judeţean pe lucrări cu-

rente de întreţinere neavând 

un acord cadru. S-au efectu-

at aceste lucrări, au fost ac-

ceptate la plată, au fost re-

cepţionate, însă lîn momen-

tul când urma să se facă pla-

ta nu s-a mai putut face pen-

tru că aceste contracte depă-

şeau valoarea a ceea ce se 

putea plăti prin încredinţare 

directă”, a spus Platon.

CJ Cluj, acţionar 
la companii care 
dă oameni afară

„Societatea a fost apropi-

ată de Consiliul Judeţean şi 

ne-a ajutat foarte mult. Soci-

etatea nu va mai fi  nicioda-

tă ce a fost. Avem societăţi 

din subordinea Consiliului 

Judeţean care fac profi t şi an-

gajează, nu dau oameni afa-

ră. Noi suntem acţionari prin-

cipali la o companie care dă 

oameni afară”, a spus şi con-

silierul judeţean Remus Lă-

puşan (PSD).

Tişe: „Dă bine să arăţi 
că se dau oameni afară”

Preşedintele CJ Cluj, Alin 

Tişe, spune că s-a făcut o gre-

şeală când s-a decis ca Dru-

muri şi Poduri să devină so-

cietate comercială.

„Greşeala a fost când aţi 

decis în plen să o privatizaţi. 

În acel moment, societatea a 

trebuit să participe la licita-

ţii. Nu mai poate Consiliul 

Judeţean să îi dea lucrări în 

mod direct, ci trebuie să câş-

tige licitaţii. Dacă nu câştigă 

licitaţii, evident că nu putem 

să îi alocăm resurse fi nanci-

are. Greşeala atunci s-a fă-

cut, când a devenit societate 

comercială, fi rma a devenit 

un agent economic pe care 

Consiliul trebuie să o trateze 

ca pe orice alt agent econo-

mic chiar dacă noi suntem 

acţionari. Nu e nimeni de vi-

nă că nu se câştigă licitaţii. 

E concurenţă mare. Nu s-au 

câştigat licitaţii pe măsura 

participării. Trebuie să deci-

dem, vrem să avem regii sau 

societăţi? Eu le-aş da cu drag 

bani dacă am putea. Înţeleg, 

dă bine să arăţi că se dau oa-

meni afară”, a spus Tişe.

Potrivit bugetului de ve-

nituri şi cheltuieli pe anul 

2019 al societății Drumuri și 

Poduri Județene SA, venitu-

rile totale estimate a fi  rea-

lizate sunt în sumă de 28,3 

milioane lei, iar nivelul to-

tal al cheltuielilor a fost es-

timat la suma de 28,2 mili-

oane lei. Profi tul brut esti-

mat este de 71.000 lei. Pen-

tru anul 2019 nu s-au prevă-

zut investiții noi.

Performanţ ă  pentru societă ţ ile CJ Cluj.
Să  te bucuri că  dai oameni afară !
În februarie 2018, Consiliul Judeţean Cluj a decis majorarea capitalului social la Societatea Drumuri 
şi Poduri Judeţene cu 8 milioane lei (aproximativ 2 milioane euro) pentru salvarea de la insolvenţă.

Consilierii județeni au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru Drumuri și Poduri Județene

BANI PIERDUȚI

8,6
milioane lei pierderi 
a înregistrat Drumuri 
și Poduri Județene 
la 31 decembrie 2018

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj reclamă pierderea, în 

acest an, a 20 de milioane 

de euro din buget, 

ca urmare a măsurilor 

guvernării PSD.

„Conform noii legi a bu-

getului de stat decisă de Gu-

vernul PSD, CJ Cluj a pier-

dut 20 de milioane de euro, 

situaţia fi ind cauzată de scă-

derea sumelor care intră la 

bugetul de stat, dar şi de atri-

buţiile suplimentare primite 

de la Guvern, fără să fi e în-

soţite de resurse fi nanciare 

suplimentare. Este o pierde-

re uriaşă, proiectul de lege 

urmând să ducă la apariţia 

unor falimente mai ales la 

nivelul unor comune, unde 

bugetele sunt insufi ciente 

pentru o funcţionare pe toa-

tă durata anului. Şansa CJ 

Cluj a fost că anul trecut am 

câştigat proiecte europene, 

pe proiecte retrospective, de 

150 de milioane de euro, iar 

împreună cu proiecte de in-

vestiţii pe spitale şi drumuri 

judeţene, banii europeni ob-

ţinuţi şi care vor intra în 

acest an se ridică la 230 de 

milioane de euro”, a decla-

rat, miercuri, după şedinţa 

CJ, preşedintele forului ju-

deţean Alin Tişe.

În şedinţa de miercuri, CJ 

Cluj a aprobat bugetul pe anul 

în curs, care se ridică la circa 

108 milioane de euro.

Cei mai mulţi bani se vor 

duce pe eternele modernizări 

de drumuri şi la faimoasa in-

vestiţie Centrul de Deşeuri. 

În acest an, potrivit proiec-

tului de buget, cea mai ma-

re sumă va merge la capito-

lul „Transporturi” – 

336.919.220 lei (71,6 milioa-

ne euro). Pe locul doi în to-

pul alocărilor bugetare se afl ă 

Direcţia Generală de Asisten-

ţă Socială şi Protecţia Copi-

lului (DGASPC) – 129.484.000 

lei, sumă mai mică cu peste 

150 de milioane de lei faţă 

de 2018 când DGASPC se afl a 

pe primul loc cu cei mai mul-

ţi bani primiţi de la buget 

(peste 279 milioane lei).

Şi în acest an, în Centrul 

de Deşeuri, un proiect pes-

te care s-a aşternut praful, 

se vor pompa 165 de milioa-

ne de lei (35,1 milioane eu-

ro). An de an, faimoasa in-

vestiţie a Consiliului Jude-

ţean primeşte bani de la bu-

getul judeţului pentru lucrări 

care nu se mai termină de 8 

ani. „Sănătatea” primeşte 

28,1 milioane lei potrivit pro-

iectului de buget, cea mai 

mică sumă comparativ cu 

banii alocaţi pentru biserici 

(98,4 milioane lei) sau şco-

li (73,4 milioane lei).

Tişe se plânge că judeţul a pierdut 20 milioane de euro 
din cauza PSD. Şi primarul Emil Boc a spus la fel!

Și Emil Boc spune că Primăria Cluj-Napoca a 
pierdut 20 de milioane de euro.

„Bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru 2019 
este de 326 de milioane de euro. Anul trecut, 
în comparaţie cu 2017, am pierdut 28 de mili-
oane de euro. În 2019, în acest buget, avem 
prevăzute a primi cote din impozitul pe venit în 
valoare de 99 milioane euro. O creștere cu 
aproximativ 7 milioane de euro. Dar, pe de-o 
parte, în comparaţie cu anul de referinţă în ca-
re am pierdut, avem mai mult cu 7 milioane de 
euro, asta e partea plină a paharului. Care e 
partea goală? Ne-au venit sarcini suplimentare 
în plus. Avem următoarele pierderi la bugetul 
local prin sarcini suplimentare care nu au exis-
tat până acum: suportarea din bugetul local a 
asistenţei sociale care până acum era 90% su-
portată de la bugetul naţional, 10% de la 

Primărie, acum e 100% suportată de noi, 8,7 
milioane de euro, calcule exacte, sarcină pe ca-
re nu am avut-o până în momentul de faţă. 
Creșterea salariului minim pe economie la 
3.000 de lei în domeniul construcţiilor în 2019 
determină modifi carea tuturor contractelor pe 
care le are Primăria și obligativitatea de a actu-
aliza preţul contractelor. Pierdere de 10,3 mili-
oane de euro. Mai avem încă o pierdere: faptul 
că pe lunile ianuarie, februarie și martie nu am 
primit cotele defalcate la procentul de 60% cât 
este prevăzut în legea bugetului și la 41%, am 
pierdut și de acolo 8,4 milioane de euro. Avem 
o pierdere de 27 de milioane de euro, primim 
7 milioane de euro în plus, un minus de 20 de 
milioane de euro pe care le avem în raport cu 
ceea ce ni s-ar fi  cuvenit. Raportat la 2017”, a 
explicat primarul Emil Boc.

Și Boc susține că orașul a pierdut 20 mil. €
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România împlineşte 30 de 

ani de libertate. În aceşti 

30 de ani, Partidul Social 

Democrat s-a afl at cel mai 

mult timp la guvernare, 

adică mai bine de 21 de 

ani. PSD este partidul 

care s-a opus constant 

modernizării României.

PSD – de la Iliescu la Drag-

nea – a blocat dezvoltarea 

noastră şi irosit două treimi 

din aceşti ani. În toţi cei 30 

de ani, România liberă şi eu-

ropeană a trăit direct sub 

ameninţarea PSD.

De doi ani şi jumătate am 

fost cu toţi martorii unui de-

sant politic fără precedent 

chiar şi pentru PSD. Guver-

narea PSD şi ALDE a luat 

România prizonieră. Pese-

diştii zic că au câştigat ale-

gerile şi că asta explică şi 

justifi că totul.

Ştia România în 2016 că 

principala preocupare a PSD 

– ALDE este salvarea lui 

Dragnea şi a acoliţilor lui de 

dosarele penale? Nu, pen-

tru că ei nu au spus nimic 

despre asta.

Românii nu au ştiut că 

PSD şi ALDE vor ataca Uni-

unea Europeană ca să-şi aco-

pere propriile minciuni şi ne-

realizări, că vor ajunge să 

refuze fonduri europene, du-

pă ce n-au fost în stare să 

valorifi ce benefi ciile uriaşe 

oferite României de aparte-

nenţa la UE.

Ştiau românii înainte de 

alegeri că PSD şi ALDE vor 

îngenunchia moneda naţio-

nală şi că asta va scumpi to-

tul? Nu, pentru că ei nu le-au 

spus nimic.

Ştia România că vorbele 

frumoase despre spitale, şco-

li, autostrăzi, investiţii sunt 

doar minciuni sfruntate vân-

dute în campanie şi arunca-

te la coşul de gunoi odată 

încheiată ziua votului? Nu, 

pentru că Dragnea şi Tări-

ceanu nu le-au povestit ni-

mic românilor despre asta.

România nu este 
proprietatea PSD

România este ţara oame-

nilor cinstiţi şi muncitori, cu 

griji şi speranţe, cu familii şi 

prieteni, cu valori şi princi-

pii curate transmise de la pă-

rinţi şi bunici, cu dorinţa 

unui viitor mai bun.

Vreau de acum încolo să 

vorbesc despre România în 

care dorim cu toţii să trăim, 

România noastră, România 

copiilor noştri.

România noastră este eu-

ropeană şi este a tuturor ro-

mânilor, cu democraţie puter-

nică, oameni liberi, valori eu-

ropene care se îmbină şi coe-

xistă armonios cu cele naţio-

nale. O Românie cu adevărat 

demnă, o Românie în primul 

rând al Uniunii Europene.

România noastră este cea 

a dreptăţii. Dreptate pentru 

toţi. Legi făcute pentru toţi, 

nu doar pentru un om sau 

un grup de privilegiaţi.

România noastră este cu-

rajoasă, unde oamenii văd 

nedreptatea şi luptă împotri-

va ei în stradă, pe ploaie şi 

frig. Care văd legile strâmbe 

şi se ridică să le îndrepte.

România noastră este o 

Românie sănătoasă. O ţară 

grijulie şi prietenoasă cu oa-

menii ei, cu spitale moder-

ne, curate, în care românii 

să se simtă respectaţi.

România noastră este o 

Românie competentă şi edu-

cată, cu şcoli în care tinerii 

sunt pregătiţi bine şi înva-

ţă lucruri care îi vor ajuta 

mai târziu să obţină un loc 

de muncă. 

România noastră este Ro-

mânia în care se poate – cu 

localităţi unde îţi doreşti să 

trăieşti şi de care eşti mândru.

România noastră este Ro-

mânia acasă pentru toţi ro-

mânii. O mamă bună pen-

tru cei de acasă şi pentru cei 

plecaţi afară. Un loc unde îţi 

place să trăieşti şi să te în-

torci oricând doreşti.

Există speranţă pentru o 

Românie care să fi e o sumă 

a tuturor acestor Românii.

Speranţa o clădesc oameni 

drepţi, curajoşi, educaţi şi 

competenţi. Ei vorbesc des-

pre lucruri pe care le-au fă-

cut deja. Aceşti oameni sunt 

peste tot în România. Mulţi 

dintre ei, o spun cu toată mo-

destia, sunt în PNL, colegi 

de-ai mei de toată isprava.

Alături de colegii mei, 

avem la activ bătălii purta-

te şi câştigate în Parlamen-

tul European. Acolo ne-am 

luptat pentru România şi ro-

mâni. Am condus negocie-

rile pentru bugetul Uniunii 

Europene şi am obţinut mai 

multe fonduri pentru Româ-

nia. Am reuşit să aducem 

benefi cii pentru IMM-uri ro-

mâneşti. Am eliminat taxa 

de roaming pentru români 

şi pentru ceilalţi cetăţeni din 

UE. Am adus bani pentru 

fermierii noştri păgubiţi de 

pesta porcină, burse europe-

ne „Erasmus” pentru tinerii 

români, am apărat locurile 

de muncă ale multor com-

patrioţi şi independenţa jus-

tiţiei din România.

Oamenii din PNL au 
ţinut cu România la 
Bruxelles!

La PNL sunt primari care 

au reuşit să schimbe în bine 

faţa comunităţilor, au adus 

bani europeni şi i-au folosit 

pentru ridicarea localităţilor 

lor din care oamenii nu mai 

pleacă, ci vin să trăiască. Ora-

şele pe care le conduc se com-

pară cu oraşe cunoscute din 

Vest. Oradea, Braşov, Cluj, 

Sibiu, Timişoara, Suceava, 

Sinaia – sunt exemple care 

spun o singură poveste: se 

poate şi în România.

Oamenii din PNL 
au arătat că se poate 
în România!

Poţi sta în primul rând în 

Europa dacă aici, acasă, îi 

pui pe români în primul rând. 

România europeană înseam-

nă să fi i european aici, la ti-

ne acasă. Casa în care îţi pla-

ce să trăieşti, să-ţi creşti co-

piii şi să-ţi mângâi bunicii şi 

părinţii. Obiectivul PNL es-

te să aducă Europa în Româ-

nia, aici, acasă. Adică să adu-

cem în România standarde-

le de viaţă, de educaţie, de 

civilizaţie europene.

România mea nu e doar 

un vis. Există deja câteva Ro-

mânii născute din pricepe-

rea şi patriotismul unor oa-

meni buni care chiar există 

– un patriotism curat, nu fals 

cum e cel clamat de PSD. 

Patriotismul autentic mişcă 

lucruri, reclădeşte speranţa.

Merg alături de oameni 

buni în această competiţie 

şi sunt mândru de asta. Îmi 

doresc din toată inima să 

mergeţi şi dumneavoastră 

alături de noi – pe 26 mai şi 

pe mai departe. 

Siegfried Mureșan

România în care „se poate” 

Alianţa 2020 USR PLUS 

anunţă, într-un mesaj 

postat pe reţelele de soci-

alizare, că va depune 

plângere la Poliţie 

pentru folosirea ilegală 

a identităţii formaţiunii 

de către persoane care 

răspândesc pliante cu un 

mesaj referitor la obligati-

vitatea avortului.

Într-o postare în care recla-

mă o „alertă de manipulare”, 

Alianţa 2020 USR PLUS aver-

tizează că au fost distribuite 

în Cluj-Napoca pliante care 

arată că „avortul trebuie să 

fi e obligatoriu pentru 92% 

dintre români”.

„Avortul trebuie să fi e man-

datoriu şi obligatoriu pentru 

familiile care nu au un venit 

mediu, pentru familiile care 

nu pot asigura creşterea sau 

hrănirea corespunzătoare a co-

pilului, pentru familiile în ca-

re niciunul dintre cei doi par-

teneri în creşterea şi educarea 

copilului nu are loc de mun-

că”, este mesajul unui pliant 

care poartă însemnele Alian-

ţei 2020 USR PLUS şi despre 

care reprezentanţii grupului 

avertizează că nu le aparţine, 

reclamând că reprezintă o fal-

sifi care a identităţii.

Reprezentanţii Alianţei spun 

că vor descoperi producătorii 

şi distribuitorii acestor plian-

te „otrăvite” cu ajutorul susţi-

nătorilor lor şi că vor semna-

la Poliţiei fi ecare act care pre-

judiciază imaginea şi credibi-

litatea candidaţilor grupării.

„Vom face plângere la Poliţie 

pentru folosirea ilegală a identi-

tăţii Alianţei. Vom face de urgen-

ţă şi sesizări către AEP să ia toa-

te măsurile legale în acest caz 

revoltător de intoxicare cu min-

ciuni. Am identifi cat deocamda-

tă în Cluj-Napoca şi în două co-

mune din judeţul Cluj pliantele 

otrăvite prin care se încearcă 

compromiterea noastră cu cita-

te false şi personaje inventate. 

Le cerem tuturor membrilor şi 

simpatizanţilor noştri să ne aju-

te să oprim astfel de atacuri mur-

dare. Să ni le semnaleze imedi-

at ce apar. Să fi e pregătiţi pen-

tru o luptă cu adversari care, ia-

tă, depăşesc orice limită pentru 

a ne opri”, arată mesajul Alian-

ţei 2020 USR PLUS.

Pliantele au fost, potrivit 

reprezentanţilor Alianţei, dis-

tribuite în cutiile poştale ale 

oamenilor, ca să îi sperie.

„Ne-au făcut securişti, au 

încercat să ne oprească să ne 

înscriem în cursa electorală, 

au inventat tema falsă a ata-

cului la proprietate, ne-au 

distrus, ca nişte tâlhari, noap-

tea, corturile de campanie şi 

afi şajul electoral. Acum, în-

să, au dus dezinformarea şi 

manipulările într-o zonă sen-

sibilă, cea legată de copii, de 

dreptul şi dorinţa oamenilor 

de a avea copii. Au tipărit pli-

ante false pe care au pus cea 

mai ticăloasă minciună, anu-

me că noi vrem ca avortul 

să fi e obligatoriu în Româ-

nia. Şi au inventat şi un fals 

membru al Alianţei care ar 

fi  spus asta. Aceste pliante 

otrăvite cu dezinformări ab-

jecte au fost puse în cutiile 

poştale ale unor oameni. Ca 

să îi sperie”, mai arată me-

sajul postat pe reţelele de so-

cializare de către membri 

Alianţei 2020 USR PLUS.

Pliante electorale 
false în cutiile poştale 
ale clujenilor?
Alianţa 2020 USR PLUS anunţă că va face plângere 
la Poliţie pentru folosirea ilegală a identităţii

Liderii PSD au decis mier-

curi, în şedinţa CEx, retra-

gerea sprijinului politic 

pentru ministrul Justiţiei, 

Tudorel Toader, a anunţat 

ministrul Educaţiei, 

Ecaterina Andronescu, 

după şedinţa conducerii 

social-democraţilor.

Decizia vine după criticile 

lui Dragnea adresate lui Toa-

der privind realizarea ordonan-

ţelor pentru modifi carea codu-

rilor penale şi contestaţia în 

anulare. După şedinţa Comi-

tetului Exectutiv, PSD a con-

vocat plenul la Senat pentru 

votul la moţiunea împotriva 

ministrului Justiţiei, însă vo-

tul a fost între timp amânat.

Ministrul Justiţiei, Tudorel 

Toader, a anunţat că va avea 

o întrevedere cu preşedintele 

Senatului, Călin Popescu Tări-

ceanu, după anunţul că Parti-

dul Social Democrat i-a retras 

spriijinul politic pentru func-

ţia de ministru al Justiţiei.

Social democraţii au fost 

nemulţumiţi de faptul că mi-

nistrul Justiţiei, Tudorel Toa-

der, nu a făcut posibilă apli-

carea articolelor din coduri-

le penale care au fost consi-

derate constituţionale.

Premierul Viorica Dăncilă a 

declarat că îl va suna pe preşe-

dintele Klaus Iohannis şi spe-

ră ca acesta să înţeleagă că es-

te vorba despre o decizie poli-

tică în ceea ce priveşte porto-

foliul de la Ministerul Justiţiei.

Deputatul Eugen Nicoli-

cea este propunerea la mi-

nisterul Justiţie în locul lui 

Tudorel Toader.

Preşedintele PSD, Liviu 

Dragnea, a declarat, miercuri, 

că îl respectă pe Tudorel Toa-

der şi l-a sprijinit, dar „s-a 

acumulat foarte multă nemul-

ţumire la adresa acestuia pen-

tru că se tot întârzia avizarea 

la Ministerul Justiţiei”.

Întrebat ce va face PSD 

în cazul în care preşedinte-

le Klaus Iohannis respinge 

sau amână foarte mult re-

manierea guvernamentală, 

Dragnea a răspuns: „Dacă 

va intra iar în jocul acesta 

neconstituţional, ne vom în-

tâlni din nou în coaliţie şi 

vom lua o decizie rapid”.

Întrebat dacă ia calcul şi 

varianta unui interimar la 

minister, dacă preşedintele 

va tergiversa un răspuns, 

Dragnea a spus: „Guvernul 

va respecta prevederile con-

stituţionale şi toate proce-

durile, o să vedem”.

Tudorel Toader pleacă de la Justiţie

Aceasta este presupusul pliant pe care l-au primit clujenii
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Consiliul Judeţean Cluj 

va trimite în Franţa 

100.000 de lei (21.000 

de euro) pentru refacerea 

Catedralei Notre Dame 

din Paris, afectată 

de un incendiu devasta-

tor. Propunea a venit 

de la vicepreşedintele 

forului judeţean Vakar 

Istvan (UDMR), conte 

de Rurikovich şi „Mare 

comandant” al Clujului.

În şedinţa de Consiliu Ju-

deţean de miercuri, vicepre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Vakar Istvan, a propus 

consilierilor să doneze „doar” 

100.000 de lei pentru susţine-

rea Catedralei Notre Dame.

„Pe modelul pe care l-am 

votat de a lua de la funcţio-

nare 200.000 de lei pentru 

acţiuni culturale, am susţinut 

şi noi, este foarte bun, tot în 

aceeaşi formulă aş propune 

să punem doar 100.000 de lei 

pentru un gest simbolic pe 

care judeţul Cluj, Consiliul 

Judeţean, îl poate face pen-

tru Biserica Notre Dame de 

la Paris. Trebuie găsită, juri-

dic, forma în care se pot trans-

fera această sumă”, a decla-

rat Vakar Istvan, în plenul 

Consiliului Judeţean.

El a mai spus că a luat 

deja legătura cu reprezen-

tanţii Bisericii romano-ca-

tolice din Cluj-Napoca pen-

tru a vedea cum pot ajun-

ge banii în Franţa.

Preşedintele CJ Cluj, Alin 

Tişe, a susţinut propunerea 

care, în fi nal, a fost votată.

„De acord. Suntem de 

acord, în principiu, dar trebu-

ie să găsim forma juridică. Să 

vedem unde trebuie alocaţi 

aceşti bani. Suntem în princi-

piu de acord. Doriţi să apro-

băm astăzi? Dacă o punem în 

buget astăzi..de unde o luăm? 

Tot de la funcţionare sau din 

fondul de rezervă? Tot aşa un 

punct distinct pentru susţine-

rea...cum să fi e formulat, sus-

ţinere, refacere catedrală? Su-

pun la vot acest amendament”, 

a susţinut Alin Tişe.

Puţini ştiu că vicepreşedin-

tele CJ Cluj, Vakar Istvan, es-

te conte de Rurikovich şi „Ma-

re comandant” al Clujului în 

cadrul Ordinului Cavalerii Te-

utoni. Actualul vicepreşedin-

te al Consiliului Judeţean Cluj 

a fost numit în 2017 şi „Can-

celar Imperial al Ordinului Mi-

litar Suveran al Cavalerilor Te-

utoni „Sfânta Maria”.

Ne întrebăm de ce oare 

conducerea Consiliului Ju-

deţean nu reacţionează atât 

de prompt şi când vine vor-

ba de monumentele istori-

ce din judeţ care au ajuns 

ruine sub ochii lor.

Primarul general al Bu-

cureştiului, Gabriela Firea, 

a anunţat marţi va dona 10% 

din salariul său pe trei luni 

pentru reconstrucţia cate-

dralei Notre Dame din Pa-

ris, grav afectată de un in-

cendiu izbucnit luni.

Catedrala Notre Dame (850 

de ani) a fost distrusă parţial 

luni seară de un incendiu ale 

cărui cauze sunt încă necu-

noscute, dar despre care au-

torităţile franceze cred că a 

fost provocat neintenţionat.

Preşedintele francez Emma-

nuel Macron a promis marţi 

că Notre Dame va fi  recon-

struit în termen de cinci ani. 

Până acum, 800 de milioane 

de euro au fost promise de 

mari companii franceze pen-

tru lucrările necesare catedra-

lei simbol a Parisului.

Clujenii trimit bani pentru reconstrucţia Notre Dame, fără să fie întrebaţi
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Vakar Istvan, „conte de Rurikovich“, trimite bani pentru refacerea Notre Dame

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

a trecut în revistă „peri-

peţiile” de la Centrul de 

Deşeuri care au dus la 

întârzieri de 8 ani de 

zile în inaugurarea 

obiectivului. Tişe spune 

că, dacă nu apare un 

„meteorit sau un deal 

alunecat”, o parte din 

lucrări vor fi inaugurate 

în septembrie. Nicio 

vorbă de faptul că inves-

tiţia a crescut de mai 

bine de patru ori.

Opoziţia nu a scăpat oca-

zia de a-l întreba pe Tişe 

când va fi inaugurat Centrul 

de Deşeuri.

„Întrebare de principiu. 

Sunt sume alocate în buget 

pentru fi nalizarea proiectu-

lui fi zic al Centrului de De-

şeuri. Ne puteţi da un ori-

zont sau un grafi c în care a-

ceste lucruri se vor pune cap 

la cap şi vom avea situaţia 

în care efectiv să mergem la 

noua rampă de deşeuri?”, a 

întrebat Remus Lăpuşan, con-

silier judeţean PSD.

Alin Tişe spune că rampa 

de la Pata Rât va închisă în 

lunile iulie-august, iar o par-

te din Centrul de Deşeuri va 

fi  inaugurat în septembrie.

„Închiderea rampei de la 

Pata Rât este în această va-

ră, până în iulie-august va fi  

închisă rampa de la Pata Rât, 

în sfârşit e ultima rampă ne-

închisă din judeţ, celelalte 

sunt închise, am închis Gher-

la şi Huedin, mai lucrăm la 

Câmpia Turzii şi Dej. În iu-

lie-august sperăm să fi e în-

chisă rampa de la Pata Rât 

şi, de asemenea, Centrul de 

Deşeuri să funcţioneze ca pri-

mă celulă, cu căi de acces, 

în septembrie, e termenul li-

mită pentru noi să fi nalizăm, 

în sfârşit, prima celulă din C-

MID. Deci, orizonul de timp 

pentru CMID este septembrie 

anul acesta”, a spus Tişe.

Operatori fără loc 
de “aruncare” a gunoiului

Cel mai probabil Clujul 

va avea operatori de ridica-

re a gunoaielor, dar aceştia 

nu vor avea unde să depo-

ziteze gunoaiele.

„Iar legat de această lici-

taţie, aici, noi ne grăbim să 

dăm drumul la licitaţie de 

operator. Se impun două ti-

puri de licitaţie, o licitaţie 

care vizează operatorul, ca-

re e organizată de ADI for-

mat din toate primăriile şi 

o licitaţie organiză de Con-

siliul Judeţean pentru ope-

ratorul care va gestiona Cen-

trul de Deşeuri. Am împăr-

ţit judeţul în patru zone, am 

încercat să echilibrăm aces-

te zone. Vom face patru li-

citaţii pe patru zone diferi-

te, încercând să legăm anu-

mite comune de aglomera-

ţii urbane pentru posibilul 

operator să fie atractiv şi să 

participe la licitaţie altfel 

riscăm să facem licitaţie şi 

să nu avem operator. Unde 

cantitatea de gunoi este mi-

că, nu este atractiv, până la 

urmă discutăm aici de bani 

pe care operatorul îi va lua 

direct de la populaţie”, a 

mai spus preşedintele Con-

siliului Judeţean.

Problemele de la CMID

Tişe insistă să spună că 

proiectul Centrului de De-

şeuri „este în grafic”, deşi 

au trecut 8 ani de când in-

vestiţia trebuia finalizată.

„Avem mari probleme la 

Centrul de Deşeuri, am des-

coperit că pereţii la o hală 

sunt neconformi pentru că 

firma care a lucrat a redu 

grosimea pereţilor, iar cei 

de la ISU nu vor să ne avi-

zeze acele hale. Acum ex-

pertizăm hala să vedem în 

ce condiţii poate fi avizată. 

Plus alunecarea de teren ca-

re a avut loc din cauza lu-

crărilor malefice. Am inves-

tit până acum 8 milioane 

de lei să stabilizăm dealul. 

Plus multe asemenea peri-

peţii pe care le-am avut la 

acest Centru. Proiectul es-

te fazat şi este în grafic. 

Termenul de finalizare es-

te anul viitor. Nu avem în-

târziere la închiderea C-

MID-ului din punct de ve-

dere al banilor europeni. 

Avem o întârziere faţă de 

nevoia judeţului de a avea 

cât mai repede acest cen-

tru. Am investit foarte mul-

ţi bani suplimentari tocmai 

din cauza acestor peripeţii 

şi din cauza acestor întâm-

plări”, a mai spus Tişe.

„Peripeţii şi meteoriţi”. Alin Tişe se amăgeşte 
singur cu finalizarea Centrului de Deşeuri
Consilierii judeţeni au aprobat noul regulament de colectare a deşeurilor în judeţul Cluj care stabileşte 
că plata facturilor de salubritate se va face în funcţie de cantitatea de gunoi aruncată. 

Construcția a început în anul 2011 și nu este gata nici până în ziua de azi

Actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj a fost numit în 2017 „Cancelar Imperial al Ordinului Militar 
Suveran al Cavalerilor Teutoni „Sfânta Maria”.

Procedura de licitaţie va dura circa un an, iar noul sis-
tem de colectare a deșeurilor ar putea fi implementat 
în vara anului 2020.

„În paralel cu licitaţia, să avem și operatorii. În acel mo-
ment, contractele se vor încheia între persoanele fi zice și fi r-
mele care vor câștiga licitaţia. Oamenii își vor putea discuta 
tarifele, frecvenţa cu care li se va ridica gunoiul, fi ecare indi-
vidual, asta a fost dorinţa primarilor, de a nu mai exista ta-
xă pe care s-o plătească la Primărie. Operatorii desemnaţi 
prin licitaţie vor duce gunoaiele în staţiile de transfer care 
sunt gata deja la Gherla, Dej și Câmpia Turzii. După prese-
lectarea gunoaielor, doar gunoiul menajer va ajunge în 
Centrul de Deșeuri”, a explicat Tișe.

Cine va opera la CMID
„După ce va expira termenul în care suntem obligaţi să ţi-
nem această tehnologie, operatorul care va fi  acolo va deci-
de continuarea cu un incinerator sau alte variante. Acum, 
sperăm să nu mai apară câte un meteorit, un deal alunecat 
sau alte asemenea probleme. Avem soluţii. Am obţinut de 
la Ministerul Mediului o aprobare pentru a putea delega 
provizoriu la un operator public. Există în judeţ trei sau pa-
tru operatori publici”, a mai spus Tișe.

Plăteşti cât arunci
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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

În cadrul expoziţiei sunt 

prezentaţi, în ordine cro-

nologică, fotografi  renu-

miţi din Transilvania 

secolelor XIX-XX.

„Expoziţia are un aport 

istoric şi ilustrativ, prin pre-

zentarea unor mari fotografi 

transilvăneni, fără a căror 

pasiune nu am avea astăzi 

parte de adevărate mărtu-

rii ale evenimentelor care 

au influenţat atât de pro-

fund secolele XIX-XX” de-

clară managerul MNIT, Fe-

lix Marcu.

Partenerii expoziţiei sunt: 

Muzeul Judeţean de Istorie 

şi Arheologie Maramureş din 

Baia Mare, Muzeul Naţional 

al Unirii din Alba Iulia, Com-

plexul Muzeal Judeţean Bis-

triţa-Năsăud şi Muzeul Ţă-

rii Făgăraşului „Valer Lite-

rat”. Fiecare muzeu dintre 

cele 5 participante la reali-

zarea expoziţiei naţionale 

„Mari fotografi din Transil-

vania”, aduce în atenţia pu-

blicului câte un fotograf re-

numit din Transilvania se-

colelor XIX-XX. În cadrul ex-

poziţiei sunt prezentaţi, în 

ordine cronologică, Veress 

Ferenc (1832-1916) – primul 

fotograf de renume al Tran-

silvaniei, proprietar al pri-

mului atelier fotografic des-

chis la Cluj, în anul 1853; 

Alexandru ROŞU (1854-1913) 

– primul fotograf român din 

Bistriţa; Samoilă Mârza 

(1886-1967) – fotograful Ma-

rii Uniri; Szabó Gábor 

(1905-1982) şi Suba Zoltán 

(1911-2009), cei mai impor-

tanţi artişti fotografi din Fă-

găraş, respectiv Baia Mare.

În cadrul vernisajului pro-

gramat pentru joi, 18 aprilie, 

ora 14.00, va avea loc şi o pre-

zentare a unui proces de fo-

tografi ere specifi c sfârşitului 

de secol XIX, cu un aparat fo-

to de epocă.

Expoziţia poate fi  vizitată 

până pe 1 septembrie 2019, 

la sediul MNIT, din str. C. Dai-

coviciu, nr. 2, Cluj-Napoca.

Mari fotografi 
din Ardeal, la Muzeul 
de Istorie a Transilvaniei
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) va găzdui 
joi, 18 aprilie 2019, de la ora 14:00, vernisajul expoziției 
„Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX”

Cinematografi a, gastrono-

mia şi artele vizuale france-

ze condimentează progra-

mul celei de-a 18-a ediţii 

a Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania.

În cadrul Focusului fran-

cez, între 31 mai şi 9 iunie, 

publicul va urmări în premi-

eră în România o serie de pro-

ducţii noi dintre cele mai di-

verse, semnate de regizori 

afl aţi în plină ascensiune.

Printre fi lmele şi evenimen-

tele confi rmate în secţiunea 

dedicată cinematografi ei fran-

ceze se numără comedia pa-

riziană Doubles Vies (Vene-

ţia, Toronto), în care un edi-

tor de succes se vede nevoit 

să se adapteze la era digitală, 

în care cărţile nu mai există 

fi zic, ideea de cuplu este foar-

te fl exibilă, iar viaţa pare dic-

tată de reţelele sociale.

Parte din selecţia de fi lme 

incluse în Focus Franţa, Jean 
Paul Gaultier Freak & Chic, 

cel mai recent documentar 

semnat de regizorul Yann 

L’Hénoret, îl urmăreşte pe le-

gendarul designer francez 

de-a lungul a şase luni, sur-

prinzându-l în plin proces de 

creaţie. Actori, dansatori, ar-

tişti de circ şi cabaret, refe-

rinţe pop şi creaturi fl amboa-

iante cuceresc scena în Fa-

shion Freak Show – concep-

tul revoluţionar pus în scenă 

de „copilul teribil al modei 

franceze”, la aniversarea ce-

lor 40 de ani de carieră.

O autobiografi e condimen-

tată cu muzică şi lumini rea-

duce la viaţă atmosfera anilor 

’70 din Le Palace, clubul pari-

zian în care artişti renumiţi ai 

epocii, precum Karl Lagerfeld, 

Mick Jagger sau Andy Warhol, 

întâmpinau zorii zilei pe rin-

gul de dans în Golden Youth 
(Une jeunesse dorée).

Un eveniment neaşteptat 

îi transformă complet viaţa şi 

lui Frank, tânărul pompier a 

cărui înfăţişare este complet 

distrusă după un incediu mis-

tuitor în Through the Fire 
(Sauver ou périr).

Între 31 mai şi 9 iunie, 

Caravana Culinară fran-

co-română poposeşte în Ro-

mânia, la TIFF 2019, com-

pletând itinerariul care a 

inclus Paris, Bordeaux, Ca-

lais, Montpellier şi Marsi-

lia. În turneul său de patru 

luni în Franţa, Şareta culi-

nară a găzduit chefi români 

care au propus publicului 

francez preparate reinter-

pretate ale bucătăriei tradi-

ţionale româneşti.

TIFF este unul dintre prime-

le evenimente culturale de top 

din România care vor oferi pu-

blicului ocazia de a degusta de-

liciile bucătăriei franceze, pre-

gătite de un Chef francez invi-

tat și un partener local.

Artele picturale se vor îm-

pleti cu mediul cinematogra-

fi c în expoziția „O seară în 
atelierul părinților mei” - 

dialogul dintre două generații 

de artiști. 

Toate evenimentele fac 

parte din programul dedicat 

Sezonului România-Franța.

Celebrarea culturii franceze la TIFF 2019

Suba Zoltan, unul dintre fotografi i a cărei operă va fi  expusă
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Aproape 70 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar 

din judeţul Cluj organizea-

ză în săptămâna 15-19 apri-

lie, în cadrul Programului 

naţional „Şcoala altfel”, 

cursuri de educaţie juridi-

că, fi nanciară, ecologică şi 

de dezvoltare personală.

Cursurile sunt iniţiate de 

către IŞJ, prin intermediul par-

teneriatelor interinstituţiona-

le, în cadrul cărora elevii pri-

mesc cunoştinţe utile care îi 

vor ajuta în viaţă.

Purtătorul de cuvânt al IŞJ 

Cluj, Amalia Gurzău, a decla-

rat, marţi, presei că tematica 

activităţilor a fost stabilită la 

nivelul fi ecărei unităţi de în-

văţământ, în urma consultării 

tuturor factorilor implicaţi – 

elevi, părinţi, cadre didactice 

şi parteneri instituţionali.

„Şcoala altfel este un program 

naţional al cărui scop este să 

contribuie la dezvoltarea com-

petenţelor de învăţare şi a abili-

tăţilor socio-emoţionale în rân-

dul preşcolarilor şi a elevilor. În 

săptămâna 15-19 aprilie 2019, 

la nivelul judeţului Cluj, 67 de 

unităţi de învăţământ preuniver-

sitar desfăşoară Programul na-

ţional, Şcoala altfel, activităţile 

educaţionale desfăşurându-se 

conform unui orar special apro-

bat la nivel de unitate, dar care 

respectă numărul de ore aferent 

fi ecărei zile de şcoală, în mod 

curent. De la nivelul IŞJ Cluj, 

am îndrumat coordonatorii de 

programe şi proiecte educative, 

diriginţii şi cadrele didactice să 

desfăşoare activităţi educative 

extraşcolare structurate pe mo-

delul învăţării prin experienţă, 

dar şi activităţi educative inova-

tive şi incluzive, adaptate nive-

lului de învăţământ şi particu-

larităţilor clasei de elevi. Din 

punctul de vedere al curriculu-

mului decizional extraşcolar, toa-

te unităţile de învăţământ preu-

niversitar au prevăzut în orarul 

săptămânii altfel activităţi de e-

ducaţie juridică, educaţie fi nan-

ciară şi pentru dezvoltare perso-

nală, dar şi proiecte educative 

care încurajează voluntariatul şi 

adoptarea unor comportamen-

te civice şi sănătoase”, a spus 

Amalia Gurzău.

Elevii sunt implicaţi în pro-

iecte educative pe teme de an-

treprenoriat social şi cetăţenie 

democratică, în care învaţă din 

experienţa unor invitaţi repre-

zentativi ai comunităţii care le 

împărtăşesc modelul personal 

şi profesional. Aceştia le ofe-

ră elevilor şi o perspectivă prag-

matică pentru viitoarele deci-

zii de carieră.

Potrivit afi rmaţiilor inspec-

torului şcolar Amalia Gurzău, 

cursurile de educaţie juridică 

îi vizează atât pe elevii din ci-

clul gimnazial, cât şi pe elevii 

de liceu, în temeiul unui par-

teneriat încheiat cu Baroul Cluj. 

De asemenea, cursurile de e-

ducaţie fi nanciară se desfăşoa-

ră cu sprijinul şi suportul spe-

cialiştilor şi a profesorilor de 

educaţie fi nanciară din cadrul 

unei bănci comerciale.

„Pentru profi lul activităţilor 

de educaţie ecologică din săp-

tămâna Şcoala altfel, 15-19 apri-

lie 2019, aş evidenţia parteneri-

atul multianual cu Asociaţia Tă-

şuleasa Social, întrucât elevii 

din 15 unităţi de învăţământ din 

mediul rural contribuie în aceas-

tă perioadă la marcarea celei 

mai mari autostrăzi verzi din 

România, afl ată în amenajare. 

Este vorba despre Via Transil-

vanica, de 1000 de km, iar ac-

tivitatea elevilor constă în pic-

tarea unor motive tradiţionale 

şi imagini de patrimoniu local 

pe borne şi pietre, care vor con-

stitui marcaje pentru acest tra-

seu de drumeţii”, a explicat pur-

tătorul de cuvânt al IŞJ Cluj, 

Amalia Gurzău.

Inspectorul a mai subliniat 

că judeţul Cluj este primul din 

ţară care a acreditat un program 

de formare continuă adresat ca-

drelor didactice în scopul abili-

tării profesorilor şi a diriginţilor 

pe domeniul managementului 

activităţilor educative extraşco-

lare şi în cadrul Programului na-

ţional „Şcoala altfel”.

Educaţie juridică, financiară şi ecologică 
pentru elevii din Cluj-Napoca
În cadrul programului „Școala Altfel”, elevii au participat la cursuri inedite

Elevii au participat la o lecție de educație juridică susținută de judecătorul clujean, Cristi Danileț
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Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri 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:
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, 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, negocia-
bil. Tel. 0745-025163, 
0726-337157.

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

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 detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blocu-
rile ANL, cu mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare la 
telefon 0746-402720. (3.7)

¤ 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. (5.7)

¤ P.f.vând teren 52463 mp. situ-
at în zona metropolitană (Ora-
dea) la ieșirea din Osorhei spre 
Cluj cu front de 80 m la E60. Pret 
9 eur/mp.Tel.0774033770 
(12.30)

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 
Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

¤ 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 te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na 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 Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 051260

ÎNCHIRIERI

OFERTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, decomandate, str. Izla-
zului. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-605924 sau 
0264-556174. (5.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona Flora, cart. Mănăș-
tur, contorizat, C.T., utilată, se-
mimobilată, foare aproape de 
mijloacele de transport în comun 
9, 29, 24, 24B, disponibil, preţul 
pieţei. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0741-028813. (5.7)

CERERI

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

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (19.40)

¤ Domn serios, harnic, îmi ofer 
serviciile de curăţenie în grădini, 
poduri, beci. Cer și ofer seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 
0746-190049. (4.7)

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare 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, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

ELECTRO

¤ Vând TV, video, amplifi cator, 
boxe. Informaţii la telefon 
0723-435446. (5.7)

¤ Vând dublu casetofon PANASO-
NIC, nou, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-146040. (5.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, puţin folosită, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând reșou electric de 60/60 
cm, făcut la comandă. preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0735-146040. 
(5.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (8.11)

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi + auto-
turism. Pentru detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (8.11)

¤ 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, 
pentru programul RABLA, acte 

în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

UZ CAZNIC

¤ Vând frigider ARCTIC și conge-
lator ARCTIC cu 4 sertare, în sta-
re bună de funcţionare, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC și fri-
gider ARCTIC, în stare de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (8.11)

¤ Vând mașină de spălat. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la 0723-435446. (9.11)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, ca-
napea, dulap, mese de birou, 
pat cu saltea, oglindă, biblicote-
că, scaune, chiuvetă baie + du-
lăpior. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0723-435446. (9.11)

MEDICALE

¤ Vând ecograf. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (9.11)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
poze fotbaliști, medalii și insig-
ne comuniste, decoraţii, bilete 
tren de carton. Aștept oferte seri-
oase. Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(5.7)

¤ Cumpăr cărţi din domeniul au-
to, reviste auto. Tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr afi șe, reclame (suc, be-
re, diverse instituţii), de tablă. 
Ofer preţ bun. Tel. 0749-174082. 
(5.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 100.000 lei, 
500.000 lei și 1.000.000 lei, vari-
anta de plastic, ofer preţ bun. Aș-
tept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, varietate mare. Informaţii la 
tel. 0735-146040. (5.7)

¤ Vând scaun de masaj porta-
bil, cu husă nouă. Preţ negocia-
bil. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-782061 
sau 0758-335235. (5.7)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Informaţii suplimentare la 
telefon 0749-435564 sau 
0758-939822. (7.7)

¤ Vând nucă în coajă, uscat, 
preţ 7 RON/kg, miez de nucă, 
curăţată recent, preţ 25 RON/
kg, producţie 2018, a fost recol-
tată din zonă nepoluată, produs 
bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (9.11)

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(9.10)

¤ Vând covoare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (9.11)

¤ Vând biciclete copii. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (10.11)

¤ Vând 3 saci de grâu pentru 
păsări, preţ negociabil. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (9.11)

¤ Vând motor electric, nou, 
marca SAYLOR pentru barci pne-
umatice, preţ 100 Euro. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (9.11)

¤ Vând un PH α temperature 
metru digital, portabil, preţ 50 
Euro. Inf. la telefon 
0744-479172. (9.11)

MEDITAŢII

¤ Pregătire, consultaţii șim medi-
taţii la matematică clasele VII-VIII 
și XI-XII, testare computerizată, 
metoda psichopedagocică tehni-
că MNEMO. Contact pe adresa 
profesore.x@yahoo.com. (5.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele VANCEA MIHAELA-ANU-
TA, Master Ap, anul II, Facultatea 
FSPAC, UBB. Îl declar nul.

¤ Pierdut legitimaţie de trans-
port seria A nr. 0184612. O de-
clar nulă.

¤ Persoana juridică, S.C. PRO-
TEST XYZ S.R.L., cu sediul în 
Municipiul Baia Mare, strada 
Gheorghe Bilașcu, Nr. 10, Ap. 4, 
Judeţul Maramureș, având 
C.U.I. 37670328, număr de or-
dine în registrul comerţului 
J24/2223/2018, declar pierdu-
te certifi cate constatatoare înfi -

inţare. LE DECLAR NULE.

¤ S.C. STRASSE CONSTRUCT 
S.R.L., RO 28191377, 
J12/632/2011, pierdut certifi -
cat constatator pentru sediul din 
Cluj-Napoca, str. Kovari nr 59. 
Se declară nul.

¤ S.C. STRASSE CONSTRUCT 
S.R.L., RO 28191377, 
J12/632/2011, pierdut certifi -
cat constatator pentru punctul 
de lucru din B-dul Muncii nr. 8, 
poarta 12, Cluj-Napoca. Se de-
clară nul.

¤ S.C. STRASSE CONSTRUCT 
S.R.L., RO 28191377, 
J12/632/2011, pierdut certifi -
cat constatator pentru punctul 
de lucru din Florești, str. Avram 
Iancu nr. 227, jud. Cluj. Se de-
clară nul.

¤ S.C. STRASSE CONSTRUCT 
S.R.L., RO 28191377, 
J12/632/2011, pierdut certifi -
cat constatator emis pentru 
terţi. Se declară nul.

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
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Parlamentul României 

13:00 Constructorii de visuri 

13:30 Doar să gustaţi 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Akzente  

16:55 100 de povești despre 
Marea Unire 

17:00 Aripile Nordului 

18:00 Portret de secol 

18:00 Chipurile României 

19:00 România 9 

20:00 Telejurnal 

21:00 Meteo 

21:05 Remember Eurovision 

21:20 Sport 

21:30 Dosar România 

22:30 Anchetele comisarului 
Antonescu 

23:30 Fan/ Fun urban 

ANTENA 1

12:00 Observator 

14:00 Fantastic Show 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Scena misterelor 

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 Las fi erbinți 

21:30 Ferma 

23:30 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

14:00 Benny Hill Show 

15:05 Focus 

16:00 Capri 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 Un detectiv afemeiat 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Betman 

23:35 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 Povestea noastră 

23:00 Bravo, ai stil! 

LOOK TV

 14:30 Rezumatele Ligii I 

Betano 

16:00 Liga Magazin 

16:30 Știrile Look Sport 

17:00 Fotbal Liga 2: Ripensia 

Timișoara - Chindia Târgoviște 

19:00 Rezumatele etapei 

Primiera Liga 

20:00 Rezumatele Ligii I 

Betano 

20:30 Magazin UEFA 

Champions League 

21:00 Rezumate UEFA 

Champions League 

22:00 UEFA Europa League: 

Slavia Praga – Chelsea 

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

¤  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

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro

CONVOCATOR

Administratorul unic al  
SC UV FURNITURE SA 

cu sediul  in Huedin, str. Vladesa nr.43A, judetul Cluj, cu 
număr de ordine la ORCT Cluj  J12/4305/1994 si CUI 
6817675 

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23 
mai 2019, ora 10, la sediul societatii. In cazul neindeplinirii 
conditiilor statutare sau legale privind cvorumul , a doua 
adunare va avea loc in data de 24 mai 2019,  in acelasi loc 
si la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi este:

1.Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al 
administratorului unic pentru exercitiul fi nanciar 2018 și 
pronunţarea asupra gestiunii administratorului.

2.Discutarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori 
privind exercitiul fi nanciar pentru anul 2018. 

3.Discutarea și supunerea spre aprobare a situatiilor 
fi nanciare aferente anului 2018.

4.Discutarea și supunerea spre aprobare a repartizarii 
rezultatului aferent anului fi nanciar 2018 pe destinatii 
legale.

5.Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri si cheltuieli și, după caz,a programului de activitate 
si investitii pe anul 2019.

6.Discutarea si supunerea spre aprobare ai membrilor 
comisiei de cenzori.

7.Alegerea adminstratorului unic.
8.Mandatarea administratorului unic pentru semnarea 

hotararii AGOA,îndeplinirea tuturor formalităţilor privind 
publicarea și înregistrarea acesteia la ORCTCluj. Documentele 
si materialele informative privind problemele înscrise pe 
ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societatii.Informatii 
suplimentare:tel 0264354331. 

Administartor unic 
Aleseei Ovidiu Sorin

AVIZ DE MEDIU 

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, 
e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, fax: 0264.412.914, 
judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al
Societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV

CONVOACĂ

I.ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 21 mai 2019, ora 12,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul 
societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. din 
Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV, sala 406, la care 
sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 18 mai 2019 care este și 
dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie și descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

2. Prezentarea Raportului Auditorului fi nanciar pentru 
exerciţiul fi nanciar 2018.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situaţiilor 
fi nanciare, a bilanţului contabil și a Contului de profi t și 
pierderi aferent exerciţiului fi nanciar 2018.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2019.

5. Diverse.
6. Împuternicirea persoanei pentru efectuarea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare 
punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. 
Formularele de procuri speciale pentru adunările generale 
se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. 
Republicii Nr. 107, etaj IV.

În cazul în care pe data de 21 mai 2019, ora 12,00 nu 
se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunările generale 
se va desfășura pe data de 22 mai 2019, în același loc, la 
aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

PREŞEDINTE CA
Benche Narcis-Horaţiu
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PROMOVARE

PUBLICITATE
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CONVOCATOR

Administratorul unic al
Societăţii SPOT PROGRES S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 21 mai 2019, ora 14,00

Adunarea Generală ORDINARĂ se va desfășura la sediul 
societăţii SPOT PROGRES S.A. din Cluj-Napoca, str. Republicii 
Nr. 107, la care sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 18 mai 2019 care 
este și dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al administratorului unic și descărcarea de gestiune 
a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori pentru 
exerciţiul fi nanciar 2018.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situaţiilor 
fi nanciare, a bilanţului contabil și a Contului de profi t și 
pierderi aferent exerciţiului fi nanciar 2018.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2019.

5. Diverse.
6. Împuternicirea persoanei pentru efectuarea formalităţilor 

necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALÂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR 

pe data de 21 mai 2019, ora 14,30

Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ se va desfășura la 
sediul societăţii SPOT PROGRES S.A. din Cluj-Napoca, str. 
Republicii Nr. 107, la care sunt îndreptăţiţi să participe 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 18 mai 2019 care este și dată de referinţă, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social de 
la 1.283.567,00 lei la 2.567.134,00 lei prin emisiunea unui 
număr de 1.734.550 acţiuni nominative noi, cu valoare 
nominală de 0.74 lei și valoare de emisiune de 0.74 lei, în 
schimbul aporturilor în numerar subscrise și vărsate de 
acţionari în valoare de 1.283.567,00 lei aferent acţiunilor 
oferite spre subscriere acţionarilor, proporţional cu cota de 
capital deţinută la data de referinţă.

2. Discutarea și aprobarea următoarelor detalii privind 
majorarea capitalului social:

Majorarea capitalului social se va desfășura în 2 etape:
- Etapa I – exercitarea dreptului de preferinţă pentru 

acţionarii existenţi la data de referinţă. Deţinătorii dreptului 
de preferinţă sunt acţionarii persoane fi zice și juridice 
înregistrate în Registrul Acţionarilor ţinut de Societatea SPOT 
PROGRES S.A. la data de referinţă. Perioada de subscriere 
și vărsare a aporturilor în numerar este de 31 zile calendaristice 
care începe să curgă din ziua următoare datei de publicare 
în Monitorul Ofi cial al României a hotărârii adunării generale 
extraordinare a acţionarilor de aprobare a majorării capitalului 
social. Aporturile în numerar vor fi  virate într-un cont bancar 
colector deschis pentru prezenta majorare de capital social, 
care va fi  evidenţiat pe formularul de subscriere ce va fi  pus 
la dispoziţia acţionarilor începând cu prima zi a perioadei de 
subscriere și exercitare a dreptului de preferinţă. Se consideră 
subscriere și vărsare valabilă a aporturilor în numerar la 
majorarea capitalului social numai sumele primite și 
înregistrate în contul bancar colector al societăţii în intervalul 
perioadei de subscriere până cel târziu în ultima zi de subscriere 
inclusiv. Acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor ţinut de 
Societatea SPOT PROGRES S.A. la data de referinţă vor putea 
subscrie un numar de actiuni proporţional cu cota drepturilor 
de preferinţă, respectiv cota de acţiuni deţinută la data 
respectivă. Pentru fi ecare acţiune deţinută la data de referinţă 

fi ecare acţionar va putea subscrie 1 (una) acţiune nouă cu 
o valoare nominala de 0.74 lei fi ecare. Subscrierea se poate 
face la sediul societăţii în toată perioada de subscriere, de 
luni până vineri, între orele 09,00 – 17,00, iar vărsarea 
contravalorii acţiunilor subscrise se va face în contul bancar 
colector al societăţii evidenţiat pe formularul de subscriere 
cu specifi caţia expresă “subscriere majorare capital social 
conform AGEA din zz.ll.2019 – nume titular”. Subscrierea va 
fi  luată în considerare numai după ce suma subscrisă și 
vărsată a intrat efectiv și a fost evidenţiată ca atare în contul 
bancar colector. Subscrierea valabil efectuată este irevocabilă. 
Nu se pot subscrie un număr de acţiuni mai mare decât cel 
care revine fi ecărui acţionar în baza drepturilor de preferinţă 
deţinute la data de înregistrare. Plăţile primite pentru 
subscrierile care nu sunt valabile vor fi  restituite subscriitorilor 
în cazul în care au fost furnizate sufi ciente detalii pentru a 
permite efectuarea unui transfer bancar în acest sens. În caz 
contrar, sumele disponibile vor fi  virate de societate în contul 
bancar indicat de titular în baza unei cereri scrise și înregistrate 
la societate. Acţiunile rămase nesubscrise și actiunile subscrise 
neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre subscriere 
și vărsare în etapa a II-a.

- Etapa a II-a – acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile 
subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite 
spre subscriere și vărsare acţionarilor care și-au exercitat 
integral dreptul de preferinţă în etapa I, respectiv acţionarilor 
care au subscris și vărsat contravaloarea tuturor acţiunilor 
care li se cuveneau în baza exercitării dreptului de preferinţă, 
proporţional cu cota deţinută la data de referinţă. Perioada 
de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar în etapa 
a II-a este de 10 zile calendaristice începând cu prima zi 
lucrătoare ce urmează după încheierea etapei I de subscriere 
și vărsare. Subscrierea se va face prin aplicarea metodei 
“primul venit, primul servit” până la epuizarea acţiunilor 
rămase nesubscrise, iar vărsarea contravalorii acestora va 
fi  efectuată până cel mai tarziu în ultima zi a etapei a II-a. 
Modalitatea de subscriere și vărsare a contravalorii acţiunilor 
subscrise se va face similar cu procedura descrisă pentru 
etapa I. Acţiunile rămase nesubscrise la sfârșitul etapei a 
II-a și acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus 
vor fi  anulate.

3. Discutarea și aprobarea delegării de competenţă către 
administratorul unic cu privire la constatarea rezultatelor 
subscrierii și a vărsăminelor efectuate, aprobarea defi nitivă 
a majorării capitalului social, ulterior perioadei de exercitare 
a dreptului de preferinţă și a fi nalizării celor două etape ale 
majorării precum și delegarea de competenţă către 
administratorul unic cu privire la efectuarea modifi cărilor 
actelor constitutive ale societăţii în mod corespunzător.

4. Discutarea și aprobarea delegării de competenţă către 
administratorul unic cu privire la aprobarea și semnarea 
actului constitutiv astfel actualizat.

5. Diverse.
6. Împuternicirea administratorului unic pentru efectuarea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul 
de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi 
a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. 
Formularele de procuri speciale pentru adunările generale 
se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. 
Republicii Nr. 107.

În cazul în care pe data de 21 mai 2019, ora 14,00 pentru 
AGOA, respectiv ora 14,30 pentru AGEA, nu se întrunește 
cvorumul prevăzut de lege, adunările generale se vor desfășura 
pe data de 22 mai 2019, în același loc, la aceleași ore și cu 
aceeași ordine de zi. 

COMUNICAT DE PRESĂ

„SACRIFICAREA MIEILOR ÎN OBORUL 
TURDA-NOUĂ“

Având în vedere tradiţia sacrifi cării mieilor în perioada 
sărbătorilor pascale, lucrătorii Serviciul Public Administrare 
Pieţe și Obor, din cadrul Primăriei Turda, au întreprins 
demersurile necesare pentru autorizarea temporară a punctului 
de sacrifi care a tineretului ovin/caprin din Oborul Turda-Nouă, 
care îndeplinește condiţiile de siguranţă și igienă impuse de 
Direcţia Sanitar-Veterinară și Siguranţa Alimentelor Cluj.

Având în vedere impactul pe care îl are Pesta Porcină 
Africană asupra efectivelor de animale și ca urmare târgurile 
de animale fi ind închise, cu ocazia sărbătorilor pascale catolice 
și ortodoxe din acest an, tineretul ovin/caprin se va vinde 
doar sacrifi cat în punctul de sacrifi care autorizat sanitar-veterinar 
din incinta Oborului Turda-Nouă, nefi ind permisă vânzarea 
către clienţi a tineretului ovin/caprin în stare vie.

Activitatea de sacrifi care a tineretului ovin/caprin se va 
desfășura în punctul de sacrifi care din incinta Oborului 
Turda-Nouă, cu intrare de pe strada Alexandru Ioan-Cuza, 
după următorul program:

1. 19 și 20 aprilie 2019, între orele 08.00 – 13:00;
2. 26 și 27 aprilie 2019, între orele 08.00 – 13:00.

Şeful Serviciului Public
Administrare Pieţe şi Obor

POPA NICOLAE

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

¤  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

Abonează-te la
monitorul
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează:

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte 
și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 
gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de 
conducere categ. B.

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Bistriţa

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 
2 ani în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale 
≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de 
conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru 
Instalator și ISCIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 30.04.2019, la adresa de e-mail: 
ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea 
Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează 
datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 
2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter 
personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă 
acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare 
cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://seacomplet.ro/
index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Iuliu Mureşan, fostul con-

ducător al celor de la CFR 

Cluj, a criticat decizia 

actualei conduceri de 

la CFR Cluj de a renunţa 

la serviciile lui Toni 

Conceicao.

Ofi cialul şi-a petrecut ulti-

mii 17 ani din carieră în con-

ducerea administrativă a echi-

pei din Gruia, dar în toamnă 

a fost dat afară de noua con-

ducere a clubului. Mureşan a 

fost una dintre victimele eli-

minării ruşinoase din Europa 

League, iar acum va ocupa 

postul de preşedinte a celor 

de la FC Hermannstadt

Mureşan a declarat că l-ar 

fi  preferat în continuare pe 

Toni Conceicao în postura de 

antrenor al echipei pentru sti-

lul de joc mai ofensiv: ”Con-

ceicao este un antrenor foar-

te bun, eu am lucrat bine cu 

el, el a fost de multe ori la 

echipă, ca şi Vasile Miriuţă. 

Şi Conceicao a făcut bine, şi 

Alin Minteuan, care a fost al 

CFR-ului şi a facut foarte bi-

ne cu cinci din cinci. În situ-

aţia în care ar fi  depins de mi-

ne eu cred că l-aş fi  ţinut (n.red 

-Toni Conceicao). Fotbalul e-

ra mai apropiat de stilul în ca-

re antrenează antrenorii por-

tughezi, mai ofensiv, mai com-

binativ”, a spus Mureşan.

Omul care a readus clubul 

din Gruia în elita fotbalului 

românesc a declarat că nu re-

gretă plecarea de la formaţia 

clujeană, deoarece era incom-

patibil cu actuala conducere: 

„Ca să nu intru în amănunte, 

nu am fost compatibil cu cei 

care au venit la club. A fost, 

aşa, o diferenţă de viziune, 

de multe lucruri, şi nu am mai 

fost compatibili. Am plecat 

fără niciun regret! Vorbesc 

despre toată lumea”, a conti-

nuat într-o altă intervenţie.

Dan Petrescu, actualul an-

trenor al celor de la CFR Cluj, 

a fost criticat dur de fanii for-

maţiei din Gruia pentru stilul 

de joc ultradefensiv pe care 

l-a aplicat în partida cu FCSB 

din Liga 1 Betano.

Iuliu Mureşan, săgeţi către 
actuala conducere CFR

Tibi Demeter
redactia@monitorulcj.ro

Răzvan Burleanu 

a anunțat că România ar 

putea pierde organizarea 

Campionatului European 

din 2020 dacă modifi cări-

le cu privire la Legea 

Sportului (69/2000) vor fi  

aprobate de Parlament.

Conducător fotbalului ro-

mânesc a surprins pe toată 

lumea la fi nalul Adunării Ge-

nerale de miercuri de la FRF. 

Burleanu a declarat că Româ-

nia riscă să piardă organiza-

rea Euro 2020, echipa națională 

să fi e exclusă din prelimina-

riile turneului fi nal, iar echi-

pele califi cate în cupele euro-

pene în sezonul următor vor 

fi  și ele excluse.

Conform noilor modifi cări, 

Ministerul Tineretului și Spor-

tului ar avea dreptul să orga-

nizeze Adunări Generale, să 

traseze bugete și strageii 

federațiilor afl ate în sub ordi-

nea sa, inclusiv Federația Ro-

mână de Fotbal și Comitetul 

Olimpic Sportiv Român. La A-

dunarea Generală a fost pre-

zent și Giani Infantino, 

vicepreședintele UEFA, cel ca-

re i-ar fi  transmis toate riscu-

rile lui Burleanu.

„Discursul meu şi un me-

saj foarte clar din partea UE-

FA şi FIFA se referă la modi-

fi carea legii Sportului, legea 

69 din 2000. Solicit public 

MTS să intervină urgent şi să 

oprească acest demers din Par-

lament, deoarece riscăm 

sancțiuni grave. Ce ar presu-

pune această sancţiune gra-

vă? EURO 2020 poate fi  în pe-

ricol dacă vom avea parte de 

o asemenea modifi care de le-

gislaţie, pentru că ar duce la 

suspendarea Federaţiei Româ-

ne de Fotbal. Cum FRF e or-

ganizatorul EURO 2020 în Ro-

mânia, imaginaţi-vă în ce si-

tuaţie a fost ţara noastră. Oda-

tă suspendată FRF, niciun club 

românesc nu ar putea parti-

cipa în cupele europene. La 

fel, imaginaţi-vă, nicio echi-

pă naţională nu ar putea par-

ticipa într-o competiţie ofi ci-

ală", a spus Burleanu.

Anunţ şoc făcut de Răzvan Burleanu: 
„Riscăm să pierdem organizarea EURO 2020”

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Liga Profesionistă de 

Fotbal a reuşit să vândă 

drepturile de televizare 

a meciurilor din primul 

eşalon fotbalistic pentru 

următorii cinci ani, iar 

echipele clujene îşi pot 

asigura o parte din buget 

doar din acest venit.

Digi Sport, Telekom Sport 

şi Look TV vor plăti 28 de 

milioane de euro anual pen-

tru meciurile din Liga 1 Be-

tano, iar suma urmează să 

se împartă la cele 14 echi-

pe, în funcţie de poziţiile 

ocupate în clasament la fi-

nalul stagiunii.

CFR Cluj ar urma să pri-

mească cea mai mare sumă 

de bani, 3,7 milioane de eu-

ro, în cazul în care va câş-

tiga titlul de campionă, iar 

dacă va pierde titlul se va 

alege cu 200.000 de euro 

mai puţin, în timp ce pozi-

ţia a 3-a din clasament adu-

ce 3,3 milioane de euro în 

contul clubului.

Formaţiile din Liga 1 se ba-

zează şi îşi formează în ma-

re bugetul din banii pe care 

îi primesc de la televiziuni. 

De exemplu, bugetul total al 

celor de la Gaz Metan Medi-

aş este format în proporţie de 

83,3% din banii veniţi din 

drepturile TV, în timp ce FC 

Botoşani acoperă 68,7% din 

suma totală.

CFR Cluj îşi asigură doar 

30% din cheltuieli din banii 

respectivi, fi ind urmată de 

FCSB, trupă care depinde în 

proporţie de 35% de aceas-

tă sumă.

Liga Profesionistă de Fot-

bal oferă 1,5 milioane de eu-

ro pentru fiecare echipă 

nou-promovată, o sumă care 

ar putea reprezenta aproxima-

tiv 50% din bugetul total al 

Universităţii Cluj, în eventu-

alitatea unei promovări la fi -

nalul sezonului.

Pentru „studenţi” ar fi  o 

adevărată gură de oxigen ba-

nii veniţi din drepturile de 

televizare, în condiţiile în ca-

re în Liga 2 primesc aproxi-

mativ 30.000 de euro pentru 

întreg sezonul. O eventuală 

promovare în anul Centena-

rului va aduce nu doar bu-

curie în tribune, dar şi un 

plus important în bugetul 

pentru noul sezon.

Câți bani ar putea 
încasa „U” Cluj și CFR 
din drepturile TV?
„U” Cluj încasează 1,5 milioane de euro dacă promovează! 
CFR primește 3,7 milioane dacă câștigă titlul

CFR Cluj ar urma să primească cea mai mare sumă de bani
din drepturile de televizare în Liga 1

Locul 1 – 3.700.000 de euro

Locul 2 – 3.500.000 de euro

Locul 3 – 3.300.000 de euro

Locul 4 – 3.000.000 de euro

Locul 5 – 2.800.000 de euro

Locul 6 – 2.600.000 de euro

Locul 7 – 2.400.000 de euro

Locul 8 – 2.200.000 de euro

Locul 9 – 2.100.000 de euro

Locul 10 – 2.000.000 de euro

Locul 11 – 1.800.000 de euro

Locul 12 – 1.700.000 de euro

Echipele nou promovate – 
1.500.000 de euro fi ecare

Total. 28.000.000 de euro

Cum se împart banii 
din drepturile de 
televizare în Liga 1
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5 universitari la CN 
de alergare pe şosea
Ediţia 2019 a Campionatului 
Naţional de Alergare pe șosea 
10 kilometri va avea loc dumini-
că, la București, fi ind organizată 
de Asociaţia Club Sportiv 
„Constantina Diţă”, împreună cu 
Federaţia Română de Atletism. 
De la secţia de atletism a CS 
Universitatea Cluj vor participa 
atleţii Marius Dumitru, Kanizsay 
Levente, Iosif Bobiș, Tudor 
Șevciuc și Andrei Ivănescu-Gliga. 
Startul întrecerii rezervate senio-
rilor, tineretului și juniorilor 1, la 
masculin și feminin, individual și 
pe echipe va fi  dat la ora 9:00, 
pe Bulevardul Constantin Prezan 
din dreptul Străzii Alexandrina. 
Campionatul Naţional de 
Alergare 10KM va fi  cursă de se-
lecţie pentru constituirea lotului 
naţional – criteriul de selecţie 
pentru Concursul Balcanic de 10 
km Șosea și va fi  o cursă care 
oferă posibilitatea câștigării de 
puncte în Word Ranking (fi ind 
cursă ofi cială AIMS). De aseme-
nea, reprezintă unul din criteriile 
de califi care la proba de 10.000 
metri, în cadrul Campionatului 
Mondial de Atletism Doha 2019.

Turneu decisiv pentru 
baschetbaliştii U20
Turneul fi nal din cadrul 
Campionatului Naţional de bas-
chet masculin U20 se va disputa 
în perioada 20-22 aprilie, la 
București, cuprinzând trei etape. 
Baschetbaliștii de la CS „U” Cluj 
au reușit să se califi ce la acest 
turneu, alături de CSM Phoenix 
Galaţi, CS Agronomia București și 
CSU Brașov. Astfel, etapa întâi o 
vor disputa în 20 aprilie, împotri-
va Agronomiei București, înce-
pând cu ora 18:00. În a doua 
etapă, 21 aprilie, universitarii vor 
întâlni CSM Phoenix Galaţi, de la 
ora 16:00, iar în etapa a treia, 
22 aprilie, aceștia vor juca împo-
triva baschetbaliștilor de la CSU 
Brașov, de la ora 11:00. La fi na-
lul acestor meciuri se va decide 
câștigătoarea campionatului de 
baschet masculin U20.

Reguli mai stricte 
la promovarea 
în prima ligă?
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) 
a cerut Federaţiei Române de 
Fotbal (FRF) ca printre criteriile 
de obţinere a licenţei pentru Liga 
1 să fi e inclusă și deţinerea unui 
contract pentru a putea evolua 
pe un stadion din localitatea 
respectivei echipe care ar urma 
să promoveze, a declarat preșe-
dintele LPF, Gino Iorgulescu, 
marţi, într-o conferinţă de presă. 
Astfel, cluburi precum Chindia 
Târgoviște sau Academica 
Clinceni, care nu au stadion de 
Liga 1, ar avea probleme mari 
privind aspectul promovării, șefi i 
LPF nedorind ca experienţa 
Hermannstadt să se repete și în 
sezonul următor. Ba mai mult, 
referitor la Academica Clinceni, 
principala contracanditată a 
Universităţii Cluj la promovare, 
Gino Iorgulescu a spus că, în ca-
zul în care se dovedește că este 
echipa „satelit” a FCSB, conform 
regulamentului nu ar avea drep-
tul să promoveze în Liga 1. 
„Trebuie făcută o analiză de către 
FRF, să consulte regulamentele și 
să ia o hotărâre în această privin-
ţă. Pentru că dacă este satelit, în 
niciun caz nu are voie să o pro-
moveze!”, a spus șeful LPF.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Membrii Adunării 

Generale a FRF au votat, 

miercuri, cu unanimitate 

de voturi, schimbarea 

identităţii vizuale 

a instituţiei.

Noua siglă a FRF este con-

struită din imaginea stilizată 

a unui vultur, în culorile dra-

pelului naţional. În cadrul şe-

dinţei a fost difuzat şi un fi lm 

de prezentare al Federaţiei, du-

pă care preşedintele FRF, 

Răzvan Burleanu, a anunţat 

noul slogan, „Mai buni împre-

ună”, apoi a solicitat membri-

lor afi liaţi să voteze schimba-

rea siglei. Imediat după şedin-

ţa Adunării Generale a a FRF 

au fost schimbate toate sigle-

le existente în Casa Fotbalu-

lui, cât şi site-ul federaţiei. 

În ultimii cinci ani, Federația 

Română de Fotbal a transfor-

mat fotbalul românesc. O 

transformare care înseamnă 

zeci de noi competiții, cu pre-

cădere la nivel de copii și ju-

niori, o creștere fără prece-

dent după 1990 a numărului 

de practicanți ai fotbalului, 

băieți și fete, o dezvoltare is-

torică pentru futsal și fotba-

lul feminin. Spunem, cu toa-

tă încrederea, că atât fotbalul 

românesc, cât și Federația Ro-

mână de Fotbal, s-au trans-

format. Și când spun Federația 

Română de Fotbal spun echi-

pa FRF și toți membrii afi liați.

„Federaţia Română de Fot-

bal a căpătat o nouă identita-

te, atât în România, cât şi fa-

ţă de celelalte federaţii euro-

pene, faţă de UEFA şi FIFA”, 

a declarat Răzvan Burleanu, 

preşedintele FRF.

Federația Română de Fotbal 
are o nouă identitate vizuală

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Cu doar cinci etape rămase 

din acest sezon, CFR Cluj este 

în continuare principala favo-

rită la titlu în Liga 1. După 

0-0 cu CSU Craiova şi FCSB, 

cele mai periculoase adversa-

re, „feroviarii” sunt în linie 

dreaptă pentru cel de-al doi-

lea trofeu consecutiv. Care 

sunt însă şansele de izbândă?

După ce au început sezonul 

cu Edward Iordănescu, l-au con-

tinuat cu Antonio Conceicao, se 

gândeau să-l termine cu interi-

marul Alin Minteuan şi ajung la 

fi nish cu Dan Petrescu, vişinii 

pot sparge „blestemul” conturat 

timp de două decenii. Nicio echi-

pă de la Rapid Bucureşti încoa-

ce nu a mai reuşit să câştige ti-

tlul cu cel puţin patru antrenori 

pe bancă într-un singur sezon! 

Se întâmpla în sezonul 1998-99, 

atunci când bucureştenii au de-

butat cu Mircea Lucescu pe ban-

că, continuând apoi cu Mircea 

Rednic, Dumitru Dumitriu şi 

Nae Manea, înainte să revină „Il 

Luce” de la Inter Milano. Nu ar 

fi  însă o premieră pentru „fero-

viari” să-şi adjudece titlul cu mai 

mulţi antrenori schimbaţi în cur-

sul sezonului. În afară de „lupii 

singuratici” Ioan Andone în 2008 

şi Dan Petrescu în 2018, CFR Cluj 

a luat trofeul suprem cu Toni 

Conceicao şi Andrea Mandorlini 

în 2010, respectiv cu Jorge Cos-

ta şi Ioan Andone în 2012. Nu 

este o noutate nici faptul că gru-

parea din Gruia este un verita-

bil malaxor de antrenori, o bu-

nă parte dintre ei fi ind îndepăr-

taţi fără remuşcări chiar de pe 

primul loc.

Afl ată înaintea deplasării la 

Sfântu Gheorghe pentru duelul 

cu „victima preferată” Sepsi, echi-

pă pe care gruparea pregătită an-

terior de Alin Minteuan a în-

vins-o de trei ori consecutiv, CFR 

Cluj mai are câteva atuuri înain-

tea fi nalului de sezon. În primul 

rând, Dan Petrescu va putea con-

ta din nou pe George Ţucudean, 

atacant revenit deja la antrena-

mentele campioanei. Cu toate 

că „Bursucul” spunea înaintea 

remizei albe cu FCSB că golghe-

terul Ligii 1 a fost cel mai bun 

de la antrenamente, acesta nu a 

fost inclus nici măcar în lotul de 

18 pentru duelul cu bucureşte-

nii. Ulterior, tehnicianul CFR-ului 

a declarat că Ţucudean este „un 

fel de Ronaldo” pentru „ferovi-

ari”, dar i-a îndemnat pe ceilalţi 

jucători să fi e mai responsabili. 

Cel mai important avantaj al 

campioanei este faptul că a in-

trat în play-off cu punctaj par, 

spre deosebire de FCSB, care a 

benefi ciat de rotunjire. Astfel, 

în cazul în care cele două for-

maţii vor termina la egalitate de 

puncte, CFR Cluj va ieşi campi-

oană. Pragmatică şi constantă, 

gruparea din Gruia are şi câte-

va dezavantaje. În primul rând, 

jocul vişiniilor nu străluceşte de-

loc de la revenirea lui Petrescu, 

motiv care pare să-i îndepărte-

ze şi pe fani de la stadion. În al 

doilea rând, meciul decisiv din 

ultima etapă cu FCSB se va dis-

puta chiar la Bucureşti, pe o 

Arenă Naţională care se anun-

ţă a fi  plină. Cu toate acestea, 

CFR va avea un program puţin 

mai lejer în ultimele cinci eta-

pe rămase de disputat, motiv 

pentru care „feroviarii” au toa-

te premisele să pună mâna pe 

trofeu înaintea ultimei etape din 

Bucureşti, unde ar urma să mear-

gă doar în „vacanţă”.

CFR Cluj, în prag să spargă 
un blestem de 20 de ani!
Două decenii au trecut de când ultima echipă cu patru antrenori pe bancă a luat titlul

Dan Petrescu se afl ă la doar cinci meciuri distanță de al doilea trofeu consecutiv cu CFR. 
Anul trecut l-a câștigat singur, sezonul acesta a fost „ajutat” de alți trei tehnicieni

2017-18 CFR Cluj cu Dan Petrescu
2016-17 Viitorul Constanța cu Gheorghe Hagi
2015-16 Astra Giurgiu cu Marius Șumudică
2014-15 FCSB cu Costel Gâlcă
2013-14 FCSB (ex-Steaua București) cu Laurențiu Reghecampf
2012-13 FCSB (ex-Steaua București) cu Laurențiu Reghecampf
2011-12 CFR Cluj cu Jorge Costa și Ioan Andone
2010-11 Oțelul Galați cu Dorinel Munteanu
2009-10 CFR Cluj cu Toni Conceicao și Andrea Mandorlini
2008-09 Unirea Urziceni cu Dan Petrescu
2007-08 CFR Cluj cu Ioan Andone
2006-07 Dinamo București cu Mircea Rednic
2005-06 FCSB (ex-Steaua București) cu Oleg Protasov și Cosmin 
Olăroiu
2004-05 FCSB (ex-Steaua București) cu Walter Zenga și Dumitru Dumitriu
2003-04 Dinamo București cu Ioan Andone
2002-03 Rapid București cu Mircea Rednic
2001-02 Dinamo București cu Ion Marin și Cornel Dinu
2000-01 FCSB (ex-Steaua București) cu Victor Pițurcă
1999-00 Dinamo București cu Cornel Dinu
1998-99 Rapid București cu Mircea Lucescu, Mircea Rednic, Dumitru 
Dumitriu, Nae Manea

Campioanele și antrenorii din ultimele două decenii

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL 

„Fotbalul este mai mult decât Echipa Națională. 
De la bucuria din ulițele satului până la 
Performanța de pe marile stadioane. 
Pentru că generațiile învingătoare se nasc 
și se formează, nu se inventează“
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