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Comemorare 
fără revoluţionari?
Fiul Doinei Cornea cere revoluţionarilor 
să nu onoreze invitaţia de comemorare 
a Revoluţiei.  Pagina 11

ADMINISTRAŢIE

Primarul din Baciu 
a fost destituit de prefect
Declarat incompatibil, Florin Mureșan, 
primarul din Baciu, a fost destituit din 
funcție de Prefect.  Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Cod galben de vijelii în județul Cluj!
ACTUALITATE

Cum pot fi evitate accidentele rutiere?
Administraţia Naţională de 

Meteorologie (ANM) a emis, 
ieri, două atenţionări cod gal-
ben de vijelii, pentru judeţe 
din mai bine de jumătate de 
ţară, valabile până marţi dimi-
neaţă, la ora 06.00.

Prima atenţionare cod galben 
de furtuni a intrat în vigoare du-
minică, la ora 16.00, şi expiră 
luni dimineaţă, şi vizează jude-
ţe din Banat, Crişana, vestul şi 
sud-vestul Transilvaniei.

Cea de-a doua atenţionare 
cod galben de furtuni intră în 
vigoare luni, la ora 12.00, ex-
piră marţi dimineaţa la ora 
06.00, şi vizează judeţele din 
centrul ţării.

ANM transmite că, până 
marţi dimineaţa, în cea mai ma-
re parte a Transilvaniei, Mara-
mureş, nordul şi vestul Moldo-
vei, Oltenia şi nordul şi nord-ves-
tul Munteniei, instabilitatea at-
mosferică va fi  temporar accen-

tuată, se vor semnala averse ce 
vor avea şi caracter torenţial, 
descărcări electrice, vijelii şi 
grindină.

În intervale scurte de timp 
sau prin acumulare, se vor înre-
gistra cantităţi de apă ce vor de-
păşi 25 l/mp şi pe arii restrânse 
40-60 l/mp.

În paralel, este în vigoare 
şi o informare meteorologică 
de vreme rea, până marţi sea-
ra, la ora 22.00, când meteo-
rologii avertizează că, în cea 
mai mare parte a ţării, vor fi 
perioade cu instabilitate at-
mosferică, ce se va manifes-
ta prin averse ce vor avea şi 
caracter torenţial, frecvente 
descărcări electrice, intensifi-
cări ale vântului cu aspect de 
vijelie şi grindină. Cantităţile 
de apă vor depăşi, în perioa-
de scurte de timp sau prin 
acumulare, 15-25 l/mp şi pe 
arii restrânse 35-40 l/mp.

Cercetătorii din cadrul Fa-
cultăţii de Geografie a Univer-
sităţii Babeş-Bolyai au publi-
cat recent un articol în presti-
giosul jurnal academic Sus-
tainability.

În 2016, România se afla pe 
primele locuri în ţările din UE 
la numărul de decese cauza-
te de accidentele rutiere.

Studiul a analizat 1.305 de 
accidente pietonale în care au 
fost implicate persoane de 
vârstă şcolară (2 – 20 de ani), 
ce au avut drept consecinţe 
222 de morţi şi răniţi grav. 
Acest tip de accidente a re-
prezentat 20.2% din totalul 
de accidente pietonale.

Numărul de victime de vâr-
stă şcolară a reprezentat 13% 
din totalul de victime pieto-
nale. Numărul victimelor de 
vârstă şcolară a urmat o ten-
dinţă relativ liniară, cu două 
vârfuri în 2012 şi 2015, fără o 

evoluţie descrescătoare. În ce-
ea ce priveşte factorii com-
portamentali, 55% din acci-
dentele rutiere în care au fost 
implicate persoane de vârstă 
şcolară au fost cauzate de res-
ponsabilitatea pietonilor, 34% 
de responsabilitatea şoferilor, 
iar 4% au survenit datorită 
altor cauze.

Rezultatele studiului au ară-
tat că arealele vulnerabile sunt 
asociate cu viteze ridicate de 
deplasare şi cu traversarea ne-
regulamentară a străzilor de 
către pietoni. Acestea sunt lo-
calizate în zone aglomerate, 
cu un trafi c rutier şi pietonal 
ridicat, datorită şcolilor din ve-
cinătate, a unor centre comer-
ciale, pieţelor şi parcurilor ca-
re atrag zilnic mulţi vizitatori. 
Viteza şi vârsta sunt factori 
declanşatori în producerea ac-
cidentelor rutiere ce implică 
persoane de vârstă şcolară.
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Locul României este în EuROpa. 
Mergi la vot în 26 mai 2019!

O campanie de informare susținută de Asociația Proiect Transilvania și Monitorul de Cluj

Misteriosul OZN de la Aiud, o colecţie impresionantă de rochii de epocă sau documente cu semnăturile olografe 
ale regilor Carol I şi Ferdinand au fost expuse cu ocazia Nopţii Muzeelor, constituind o atracţie pentru vizitatori.  Pagina 6

Muzeele din Cluj şi-au deschis porţile până târziu în noapte

Tren metropolitan înainte de metrou
Firmele interesate pot depune oferte până la vară

Clujul ar putea avea o linie de trans-
port feroviar de suprafață, o decizie fi -
nală urmând să fi e luată după ce vor fi  
defi nitivarea studiilor de fezabilitate. 

Primăria Cluj-Napoca are în vedere do-
uă proiecte de trenuri metropolitane, 
unul dintre acestea fi ind la concurență 
cu linia de metrou. Proiectul prevede 

frecvență excelentă la ora de vârf și bu-
nă în afara orelor de vârf, capacități de 
transport sufi ciente și calitate bună a 
materialului rulant. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Raul Şandor şi Mihai 

Nemeţi, cei doi medici care 

fi gurează ca angajaţi 

ai Spitalului din Blaj ar 

opera ilegal, de peste doi 

ani, la secţia de Chirurgie II 

a Spitalului Judeţean 

din Cluj, fără să aibă con-

tract cu spitalul, susţine 

Emanuel Ungureanu.

Vicepreşedintele Comisiei 

pentru sănătate şi familie din 

Camera Deputaţilor a depus, joi, 

o plângere penală la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Cluj. De-

putatul USR acuză, de aseme-

nea, în textul plângerii penale, 

că cei doi medici ar încărca „ma-

teriale sau dispozitive medica-

le în surplus, pe foile de obser-

vaţie ale altor pacienţi, îngrijiţi 

de alţi medici, cu scopul de a le 

sustrage şi de a le folosi” la cli-

nici private, „pe modelul paten-

tat de Mihai Lucan”.

„Astăzi (n.red. joi) depun o 

sesizare pentru ca Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Cluj să cer-

ceteze suspiciunile cu privire 

la modul în care au reuşit să 

intre într-o sală de operaţie, mai 

exact la Chirurgie II , doi me-

dici, Raul Şandor şi Mihai Ne-

meţi, care fi gurează de fapt ca 

medici la spitalul din Blaj. Unul 

dintre ei, doctorul Şandor, a dat 

acolo un examen destul de ciu-

dat, pentru o normă întreagă, 

a cerut în cele din urmă un sfert 

de normă, nu-şi face acolo trea-

ba, dar vine şi operează pe pa-

rafa şefului secţiei de chirurgie 

vasculară, Marius Fodor, însă, 

atenţie, completează protocoa-

lele operatorii”, a declarat Ema-

nuel Ungureanu, la intrarea în 

sediul Parchetului Cluj.

„Mai este o problemă uri-

aşă pe care am sesizat-o Par-

chetului: sunt condiţii foarte 

serioase de abuz în serviciu 

în ceea ce îl priveşte pe ma-

nagerul Spitalului Judeţean, 

Petru Şuşcă. Acesta a creat 

condiţiile pentru ca Marius 

Fodor să câştige succesiv do-

uă concursuri organizate în 

condiţii de nelegalitate. Mai 

mult decât atât, între anii 

2016-2018, acesta i-a refuzat 

unei doamne conferenţiar pe 

nume Claudia Gherman drep-

tul de a se transfera pe aceas-

tă secţie, ceea ce a dus la des-

fi inţarea statutului din secţie 

clinică în secţie neclinică, ce-

ea ce înseamnă că studenţii 

la Medicină se pregătesc acum 

pentru specialitatea de chirur-

gie vasculară pe secţia de Chi-

rurgie generală, ceea ce este 

o palmă uriaşă pentru şcoala 

de medicină clujeană”, susţi-

ne deputatul USR.

Vicepreşedintele Comisiei 

pentru sănătate şi familie acu-

ză faptul că „pentru un om, 

Marius Fodor, s-a croit o clini-

că – s-a schimbat statutul u-

nei clinici universitare într-o 

clinică neuniversitară, numai 

să ocupe acel post”. „Gândiţi-vă 

că direcţia spitalului a ales să 

promoveze într-o funcţia de 

şef de secţie un medic care nu 

avea experienţă în chirurgia 

vasculară în detrimentul unei 

doamne care avea 26 de ani 

de experienţă în acest dome-

niu”, a declarat Ungureanu, 

amintind de faptul că Marius 

Fodor a fost naşul de cununie 

al lui Raul Şandor şi că imagi-

nile fi lmate în sala de operaţii 

nu au fost făcute de el.

„Încă din luna august a anu-

lui 2017 am sesizat public fap-

tul că există suspiciuni rezo-

nabile care conduc la conclu-

zia că medicul Marius Fodor 

a ajuns în fruntea secţiei de 

chirurgie vasculară din cadrul 

Clinicii Chirurgie II, printr-un 

concurs organizat de către con-

ducerea Spitalului Clinic Jude-

ţean de Urgenţă Cluj (SCJU) 

fără respectarea reglementări-

lor în vigoare. Marius Fodor a 

fost numit şef al secţiei de chi-

rurgie vasculară din cadrul Cli-

nicii Chirurgie 2 după un lung 

şir de măsuri extrem de con-

troversate, ale Ministerului Să-

nătăţii, ale conducerii SCJU, 

fi ind ignorate legi, ordine de 

ministru,etc.”, se mai arată în 

plângerea depusă la Parchet.

La rândul său, Petru Şuşcă, 

managerul Spitalului Judeţean 

din Cluj, este acuzat de Ungu-

reanu de posibile fapte de abuz 

în serviciu în legătură cu mo-

dul în care a organizat concur-

sul pentru ocuparea postului 

de şef de secţie pentru medi-

cul Marius Fodor.

Directorul medical al Spita-

lului Clinic Judeţean de Urgen-

ţă Cluj-Napoca, Adela Golea, 

a declarat vor fi  făcute verifi -

cări în legătură cu sesizările 

lui Emanuel Ungureanu.

Plângere împotriva a doi medici 
care ar opera ilegal
Deputatul USR Emanuel Ungureanu susţine că, de peste doi ani, 
doi medici operează ilegal la Clinica Chirurgie II.

Raul Şandor şi Mihai Nemeţi, cei doi medici care fi gurează ca angajaţi ai Spitalului din Blaj ar opera ilegal, 
de peste doi ani, la secţia de Chirurgie II a Spitalului Judeţean din Cluj

Fostul preşedinte Traian 

Băsescu a declarat, dumini-

că, la Cluj, că nu exclude 

posibilitatea ca Emil Boc, 

actualul primar al oraşului 

Cluj-Napoca, să fi e candidat 

pentru PNL şi PMP la alege-

rile locale de anul viitor.

Întrebat, duminică, la 

Cluj-Napoca, într-o conferin-

ţă de presă, dacă se va schim-

ba ceva în municipiu din punct 

de vedere politic şi dacă îl sus-

ţine pe Emil Boc la Primărie, 

Traian Băsescun a spus că 

Emil Boc este o opţiune pen-

tru clujeni şi pentru el.

„Boc este o opţiune pentru 

clujeni. Poate fi  şi pentru mine. 

Eu sunt unul dintre politicienii 

care spun că avem antidot la 

faptul că primarii sunt aleşi 

într-un singur tur şi anume să 

faci alianţe din primul tur cu cel 

mai bine plasat. E ca şi cum ar 

fi  alegeri din două tururi. Ideea 

este că în primul tur defi lează 

fi ecare cu elefantul lui şi unele 

partide defi lează cu nişte fi guri 

de îşi vine rău, pe când aşa, din 

primul tur, partidele din opozi-

ţie trebuie să stabilească cine 

este cel mai bine plasat dintre 

posibilii candidaţi şi pe ăla să îl 

susţină. Numai aşa poate fi  dat 

jos PSD din hegemonia pe care 

o are pe primării. Nu exclud po-

sibilitatea ca Boc să fi e candi-

dat cel puţin pentru PNL şi 

PMP”, a spus Băsescu.

El a mai spus că, pentru a 

nu-i crea probleme lui Emil Boc, 

este pentru prima dat când nu 

l-a sunat şi nu s-a întâlnit cu el 

într-o vizită la Cluj-Napoca.

„E prima dată când vin 

în Cluj şi nu îl deranjez pe 

dl Boc, exact pentru a nu 

crea suspiciuni faţă de el în 

interiorul partidului. E pri-

ma dată când nu vorbesc cu 

Emil (n.red. Emil Boc). Şi 

sunt venit de aseară (n.red. 

sâmbătă)”, a completat Tra-

ian Băsescu.

Traian Băsescu a susţinut 

o conferinţă de presă la 

Cluj-Napoca alături de sena-

torul şi preşedintele PMP 

Cluj, Cristian Lungu.

Băsescu: Nu exclud ca Emil Boc să fie candidat 
PNL şi PMP pentru un nou mandat de primar

Daniel Onaca, Traian Băsescu și Cristian Lungu
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Fiecare aveţi pe cineva 

drag plecat din ţară. 

Peste 4 milioane 

de femei şi bărbaţi 

în plină putere au fost 

alungaţi de nevoi, depar-

te de casă. Au luat 

cu ei o parte din sufl etul 

şi inima României. 

Alegerile din 26 mai 

ne oferă o mare şansă, 

pe care PNL o pune deja 

în realitate şi se obligă 

să o împlinească: 

să facem din România 

acasă pentru toţi româ-

nii, oriunde s-ar afl a. 

O mamă bună pentru 

toţi copiii ei. Ţara 

în care celor dragi, ple-

caţi departe, le-ar plăcea 

să se întoarcă.

România are o rană vie, o 

ruptură dureroasă provocată 

de dispreţul arătat de PSD-AL-

DE faţă românii plecaţi. De 

aceea, prioritatea PNL este 

vindecarea relaţiei dintre ţa-

ra mamă şi fi icele şi fi ii ei. 

Marea bogăţie a României 

sunt oamenii. Marea obliga-

ţie a României este viitorul 

copiilor ei. Suntem fraţi şi 

trebuie să fi m împreună – 

spiritual, sufl eteşte, în cre-

dinţă şi la marile hotărâri ca-

re implică soarta tuturor.

Pentru o ţară în care 

să-ţi creşti copiii: patru mi-

lioane de alocaţii majora-

te de PNL

Patru milioane de copii 

au primit, începând cu luna 

mai, alocaţia dublată de PNL. 

E o veste bună pentru ma-

mele care muncesc din greu, 

sezonier, în agricultura al-

tor ţări, iar copiii le-au ră-

mas acasă cu bunicii. Ne 

vom bate să indexăm aloca-

ţia majorată cu rata infl aţi-

ei pentru că valul de scum-

piri ridicat de guvernarea 

PSD-ALDE a ajuns la cote 

alarmante, pe care le resim-

ţiţi cu toţii, cei de acasă. Nu 

e mult, dar e un început bun, 

semnul că se poate.

Grija faţă de copii şi de 

tineri nu este vorbă goală 

în localităţile conduse de 

liberali. La Cluj-Napoca, 

administraţia PNL a pus la 

punct transportul şcolari-

lor din ciclul primar, cu au-

tobuzul, de acasă la şcoa-

lă şi retur. Copiii şi tinerii 

au şcoli moderne, renova-

te, terenuri de sport, piste 

de bicliclete. Oradea îşi re-

novează şcolile şi spitalele 

după ce şi-a modernizat 

transportul şi infrastructu-

ra rutieră. Suceava şi Ara-

dul au unele dintre cele mai 

modern dotate spitale din 

România. Timişoara are cea 

mai extinsă reţea pietona-

lă, este prietenoasă cu fa-

miliile şi mamele cu copii.

Marele obiectiv al PNL 

este să facă din România 

ţara în care să îţi placă să 

trăieşti şi să rămâi. Româ-

nia în care se poate trăi ca 

în Vest. România care îşi 

creşte copiii acasă. Aceas-

tă Românie există deja, în 

multe oraşe şi comune con-

duse de liberali. Aduceţi-o 

şi la voi acasă şi, astfel, îi 

veţi readuce şi pe cei dragi, 

aflaţi acum la mii de kilo-

metri de voi! Totul începe 

cu un vot, la 26 mai! 

România, mamă bună pentru toate fiicele și fiii ei

PNL și europarlamentarii 
săi se bat ca drepturile fra-
ţilor, surorilor și copiilor 
voștri afl aţi în Marea 
Britanie să fi e păstrate și 
după Brexit. Puteţi vorbi 
mai lesne și mai ieftin la 
telefon cu rudele din străi-
nătate pentru că europar-
lamentarii PNL au obţinut 
eliminarea unor taxe la te-
lefonia mobilă. PNL va 
lupta pentru introducerea 
votului electronic pentru 
românii din diaspora. 
Românii de afară trebuie 
să aibă un cuvânt de spus 
faţă de viitorul ţării, de vii-
torul lor. O pot face și la 
referendumul despre justi-
tie, spune Rareș Bogdan, 
numărul unu pe lista can-
didaţilor PNL la europarla-
mentare: ”Cu corupţie la 
vârful statului, legi care fac 
amnistie și graţiere mas-
cată sau pe faţă, ordonan-
ţe date peste noapte fără 
consultarea mediului de 
afaceri, România nu se 
poate dezvolta, iar tinerii 
români și investitorii vor 
continua să plece din ţară. 
DA la Referendum echiva-
lează cu un mesaj fi erbin-
te adresat românilor de 
pretutindeni: luptăm la 
baionetă pentru a crea 
condiţiile să vă puteţi în-
toarce acasă! Haideţi la 
vot pe 26 mai!”

DA la referendum! 
DA ca să vă puteți 
întoarce acasă!

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele ALDE Cluj, 

Steluţa Cătăniciu, a afi r-

mat că nu înţelege 

de ce prefectul Ioan Aurel 

Cherecheş nu atacă 

în contencios administra-

tiv hotărârea numirea 

în Consiliul de 

Administraţie (CA) 

al Aeroportului a celor 

trei membri, Diana 

Rădulescu, Valentin 

Grigoriu şi Daniel Persu.

Steluţa Cătăniciu susţine că 

este „un blat” la nivel local în-

tre PSD, PNL şi UDMR pentru 

„distrugerea” Aeroportului.

„Cred că există un blat 

între PSD, PNL şi UDMR 

privind blocajul acestui ae-

roport, toată lumea ştie că 

prefectul este susţinut de 

PSD. Prefectul, de două luni 

de zile, nu atacă în conten-

cios administrativ o hotă-

râre nelegală, este inexpli-

cabil! Un om echilibrat cum 

a fost reprezentantul UDMR 

din CA a fost forţat să-şi 

dea demisia, iar acum le-

gea este făcută de cei trei, 

doi de la Bucureşti”, a punc-

tat Steluţa Cătăniciu.

Nicoară: Posibil ca „şpăgile 
să se fi  împărţit deja”

„În 2008, când am plecat 

(n.red. de la CJ Cluj), am lă-

sat toate proiectele pornite, 

inclusiv pentru intermodal, 

legătura cu CFR, prelungirea 

pistei, terminalul cargo. Nu 

s-a mai întâmplat absolut ni-

mic de atunci, era pregătit 

şi proiectul pentru cei 3.600 

metri ai pistei, din neferici-

re, mai grav, există multe lu-

cruri juridic incorecte făcu-

te de CJ Cluj, pe care nu ştiu 

de ce nu le atacă prefectul. 

Sunt abuzuri, ilegalităţi ca-

re vizează Aeroportul în ac-

tivitatea Consiliului Judeţean 

Cluj. Am vaga impresie că 

se încearcă vânzarea Aero-

portului. Nedezvoltat, ar pu-

tea fi  vândut mult mai ief-

tin, unii şoptesc că şpăgile 

s-ar fi  dat deja, nu ştiu”, a 

declarat Nicoară.

Senatorul ALDE susţine că 

nu este cazul să se vorbeas-

că despre o posibilă înlocui-

re a lui David Ciceo din pos-

tul de director general al Ae-

roportului. „Dânsul este cu-

noscut în breaslă, atunci când 

va veni unul mai bun sau mă-

car de acelaşi calibru, se va 

putea vorbi despre o schim-

bare, dar atâta timp cât nu se 

poate, nu este cazul”, a afi r-

mat Nicoară.

Nicolai avertizează 
că Aeroportul va deveni 
de interes naţional

Europarlamentarul ALDE 

îl avertizează pe Tişe că da-

că nu va da drumul dezvol-

tării Aeroportului, va cere 

personal o analiză amănun-

ţită, iar Aeroportul Interna-

ţional „Avram Iancu” Cluj 

se va desprinde de sub ad-

ministraţia Consiliului Ju-

deţean Cluj şi va deveni ae-

roport de interes naţional.

„În mod voit nu s-a conti-

nuat dezvoltarea Aeroportu-

lui(...) Nu ne permitem să pri-

vatizăm acest aeroport! Îmi 

amintesc că Alin Tişe era su-

părat că a văzut un avion NA-

TO pe pistă şi a reclamat acest 

lucru. Toate şicanele juridice 

creează o suspiciune legitimă 

că există nişte interese ascun-

se. Eu personal voi cere să se 

facă o analiză, dacă CJ Cluj 

nu este capabil să gestioneze 

Aeroportul, să-l dezvolte, să 

aducă profi t, atunci să clari-

fi căm lucrurile şi să-l facem 

aeroport de interes naţional!”, 

a precizat Norica Nicolai.

Norica Nicolai, Alin Tişe şi Aeroportul: 
„Există nişte interese ascunse!”
Aflată în vizită la Cluj-Napoca, europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a pus piciorul 
în prag în privinţa conflictului mocnit de la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu”.
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În perioada 20 – 31 mai, 

Compania de Transport 

Public (CTP) Cluj-Napoca 

eliberează pentru studenţii 

Universităţii Babeş-Bolyai 

(UBB) cardurile de trans-

port contactless încărcate 

cu abonamente gratuite şi 

cu reducere.

Acestea vor fi  valabile pen-

tru transportul public în Cluj-Na-

poca începând cu 1 iunie 2019. 

Astfel, începând cu data de 20 

mai 2019 nu se mai emit abo-

namente pe suport de hârtie 

pentru studenţii de la UBB.

Abonamentele gratuite în-

cărcate pe cardul contactless 

nu vor mai trebui actualiza-

te în fi ecare lună, eliminând 

astfel necesitatea prezentă-

rii la punctele de vânzare. 

Abonamentele se actualizea-

ză doar la începutul anului 

universitar. Abonamentele 

cu reducere se vor actualiza 

lunar la toate Birourile de 

vânzare Carduri.

Categorie studenţi » Acte 
necesare » Tip de abonament

1. Studenţii şi masteranzii 

cu vârstă<26 de ani, cu frec-

venţă – buget (zi-buget), pose-

sori de card nebancar » carte 

de identitate, carnet vizat pe 

anul universitar în curs, card 

nebancar valabil » Abonament 

gratuit două linii

2. Studenţii şi masteranzii 

cu vârstă<26 de ani, cu frec-

venţă – buget (zi-buget), nepo-

sesori de card nebancar » car-

te de identitate, carnet vizat pe 

anul universitar în curs » Abo-

nament cu reducere două linii

3. Studenţii şi masteran-

zii cu frecvenţă – taxă (zi-ta-

xă) şi cei cu frecvenţă – bu-

get, care au vârstă > de 26 

de ani, posesori de card ne-

bancar » carte de identita-

te, carnet vizat pe anul uni-

versitar în curs, card neban-

car valabil » Abonament cu 

reducere două linii

4. Studenţii şi masteran-

zii UBB cu vârstă<26 de ani, 

cu frecvenţă – taxă (zi-taxă), 

orfani sau proveniţi din ca-

sele de copii, posesori de 

card nebancar » carte de iden-

titate, carnet vizat pe anul 

universitar în curs, copie cer-

tifi cat de deces » Abonament 

gratuit două linii

5. Doctoranzii UBB cu vâr-

stă<26 de ani, cu frecvenţă – 

buget (zi-buget), posesori de 

card nebancar » carte de iden-

titate, card nebancar valabil » 

Abonament gratuit două linii

6. Doctoranzii cu frecven-

ţă, posesori de card nebancar 

» carte de identitate, card ne-

bancar valabil » Abonament 

cu reducere o singură linie

*Pentru abonamentele gra-

tuite, costul primului card emis 

este suportat de CTP Cluj-Na-

poca. Pentru abonamentele 

cu reducere se achită cardul 

contactless în valoare de 5,50 

lei. Valabilitatea suportului de 

plastic este de 3 ani.

**Cardurile nebancare 

sunt: A card/A-Kártya, City 

Card Student, Euro<26, ISIC, 

Omnipass, StudCard.

Gata cu abonamente de hârtie pentru 
studenţii UBB! Carduri contactless de la CTP Declarat incompatibil 

printr-o hotărâre judecă-

torească, Florin Mureşan 

(foto), primarul 

din Baciu, a fost destituit 

din funcţie prin Ordin 

de Prefect.

Prefectul judeţului Cluj, 

Ioan Aurel Chereceş a emis 

un ordin prin care a consta-

tat încetarea mandatului pri-

marului comunei Baciu, Ioan 

Florin Mureşan. Astfel, pâ-

nă la alegerile locale din iu-

nie 2020 sau până la orga-

nizarea de alegeri anticipa-

te, viceprimarul comunei, 

Balázs János va fi cel care 

va asigura interimatul.

„S-a aflat (n.red. Florin 

Mureşan) în stare de incom-

patibilitate în perioada 15 

iunie 2012 – 18 octombrie 

2013, întrucât a deţinut, si-

multan cu funcţia de primar, 

diferite funcţii de conduce-

re ori de execuţie la diferi-

te societăţi comerciale”, a 

precizat Agenţia Naţională 

de Integritatea (ANI) în 2015.

Florin Mureşan a atacat 

raportul ANI la Curtea de 

Apel Cluj, instanţa respingân-

du-i acţiunea. Apoi, acesta 

şi-a jucat ultima carte, a fă-

cut recurs la hotărârea instan-

ţei clujene, însă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) 

s-a pronunţat în această ca-

uză: „Respinge recursul de-

clarat de reclamantul Mure-

şan Ioan Florin împotriva sen-

tinţei Curţii de Apel Cluj ca 

nefondat. Defi nitivă”.

Totuşi, decizia de suspen-

dare din funcţie mai poate fi  

atacată în instanţă, reprezen-

tanţii PSD Cluj, în frunte cu 

liderul Horia Nasra dând asi-

gurări că primarul din Baciu 

va face acest lucru.

„Sunt convins că va ata-

ca în instanţă decizia şi cred 

că va câştiga. Domnul pri-

mar Mureşan a avut nişte 

performanţe deosebite în 

Baciu, este cel mai bun pri-

mar din Baciu de după Re-

voluţie. A atras atât fonduri 

europene, cât şi guverna-

mentale, este printre primii 

3-4 primari din judeţul Cluj. 

Cu siguranţă vom avea so-

luţia cea mai bună, domnul 

Mureşan va rămâne în echi-

pa noastră. Acolo (n.red. în 

Baciu) avem viceprimar şi 

majoritate”, a declarat de-

putatul PSD, vineri, la con-

ferinţa de presă organizată 

împreună cu ministrul Mun-

cii, Marius Budăi.

La rândul său, primarul 

din Baciu s-a arătat deza-

măgit de decizia instanţei şi 

susţine că este rezultatul 

„hărţuirii” din ultimii şase 

ani şi a „sesizaţiilor şi pie-

Primarul din Baciu a fost destituit de prefect

În loc de metrou, Clujul 

ar putea avea o linie 

de transport feroviar 

e suprafaţă, o decizie 

fi nală urmând să fi e luată 

după ce vor fi  defi nitiva-

rea studiilor de fezabilita-

te, afl ate în prezent în sta-

diu de licitare.

Achiziţia publică pentru 

elaborarea studiilor tehnice în 

vederea introducerii trenului 

metropolitan în Cluj-Napoca 

şi comunele limitrofe a fost 

lansată, iar fi rmele interesate 

pot depune oferte până la mij-

locul acestei veri, spune vice-

primarul Clujului Dan Tarcea, 

citat joi de Radio Cluj.

Firmele care vor câştiga 

contractele de realizare a stu-

diilor de fezabilitate vor avea 

la dispoziţie doi ani pentru 

realizarea efectivă a acestora. 

Acestea sunt etape prelimina-

re, necesare, fără de care in-

troducerea trenurilor metro-

politane nu poate demara.

Rutele pentru 
transportul metropolitan

Primăria Cluj are în vede-

re două proiecte de trenuri 

metropolitane, unul dintre 

acestea fi ind la concurenţă 

cu linia de metrou, proiect 

anunţat cu ceva timp în ur-

mă de edili.

La nord de Cluj urmează 

să fi e realizată o linie ferovi-

ară care să plece de la nord-vest 

(Bonţida) şi să se îndrepte 

spre nord-est (Cluj – Napoca, 

Jucu, Apahida). Viitorul tren 

metropolitan ar urma să cir-

cule pe actualele linii de cale 

ferată. A doua rută va fi  Flo-

reşti – Gilău – Cluj pe direc-

ţia vest – est. Se are în vede-

re inclusiv varianta unei linii 

de metrou Floreşti – Cluj. Pro-

iectul general va fi  fazat, vor 

exista mai multe etape care 

vor fi  stabilite prin studiul de 

fezabilitate, spune Dan Tar-

cea. Proiectul liniei feroviare 

este însă la concurenţă cu cel 

al metroului.

Licitaţia pentru studiile de 

fezabilitate şi prefezabilitate 

a fost lansată, termenul de de-

punere a ofertelor este 1 iulie 

2019. Valoarea acestor studii 

este de 46 de milioane de lei, 

aproximativ zece milioane de 

euro, potrivit clubferoviar.ro.

Proiectul trenul metropo-

litan este o idee preluată de 

la alte mari oraşe europene 

şi urmează să asigure o de-

plasare mai facilă pentru cei 

care optează să se mute în 

suburbii. Comunele Floreşti, 

Apahida şi Baciu au deve-

nit deja alternative pentru 

cei care nu-şi permit sau nu 

vor să-şi cumpere o locuin-

ţă în Cluj-Napoca.

Viceprimarul Dan Tarcea 

consideră că în viitorul apro-

piat oamenii se vor îndepăr-

ta tot mai mult de Cluj şi, de 

aceea, traseul acestui tren tre-

buie să cuprindă de pe acum 

şi viitoarele suburbii.

Ce doreşte Primăria Cluj

Tema de proiectare, scoa-

să la licitaţie, bazată pe un 

studiu Jaspers, prevede posi-

bilitatea realizării unei linii de 

metrou de 13 kilometri, cu 

staţii situate în medie la un 

kilometru. Se estimează că li-

nia va transporta între 9.000 

şi 15.000 de pasageri pe oră 

şi sens. Se estimează că ma-

gistrala se va desfăşura în sub-

teran cu excepţia porţiunii din-

tre vestul municipiului 

Cluj-Napoca şi Floreşti, unde 

este posibilă realizarea aces-

teia la suprafaţă.

Proiectul va cuprinde câ-

teva îmbunătăţiri, cum ar fi  

creşterea vitezei de proiecta-

re pe tronsonul Cluj-Napoca 

– Aghireş la 100 de kilometri 

la oră, dar şi câteva porţiuni 

cu restricţii. Iniţiatorii proiec-

tului îşi propun atingerea u-

nei viteze bune, cu durate de 

deplasare inferioare transpor-

tului privat, introducerea a 

două noi puncte de oprire 

pentru călători la Tetarom I 

şi la Baciu. Proiectul preve-

de frecvenţă excelentă la ora 

de vârf şi bună în afara ore-

lor de vârf, capacităţi de trans-

port sufi ciente şi calitate bu-

nă a materialului rulant.

Primăria estimează că 

proiectul trenului metropo-

litan să nu coste mai mult 

de 75 milioane de euro, în 

timp ce proiectul magistra-

lei de metrou să fie în pla-

ja 700 de milioane de euro 

– un miliard de euro.

Tren metropolitan înainte de metrou la Cluj?
Clujul va avea două linii de transport metropolitan, venind astfel în întâmpinarea celor care s-au mutat 
sau se vor muta în localităţile învecinate.

În loc de metrou, Clujul ar putea avea o linie de transport feroviar de suprafaţă

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-
Napoca

„Prima parte a proiectului pe care îl avem 
în analiză este să multiplicăm numărul de stații 
pe rutele existente din Baciu, Aeroport și Jucu, 
pe lângă stațiile existente să mai creăm stații 
noi și de acolo să realizăm legătura cu autobuze 
care să aducă oamenii în oraș de la acele stații 
pentru a avea o altă mobilitate urbană. Eu sunt 
convins că acel culoar va fi economic, viabil, 
nu din prima secundă. Trebuie cineva să facă 
o investiție primară pentru a putea 
să fie sustenabil. Eu cred că o asociere 
a comunităților, Baciu, Cluj, Apahida, Consiliul 
Județean, Jucu trebuie să aibă loc. Să își creeze 
o asociație de profil care să pregătească 
operatorul care să lucreze pe această zonă”.



6 ACTUALITATE monitorulcj.ro | luni, 20 mai 2019

PUBLICITATE PUBLICITATE

PROMOVARE

Abonează-te la
monitorul

0264.59.77.00

Sâmbătă seara a avut loc 

o nouă ediţie „Noaptea 

Muzeelor”, eveniment cul-

tural în care universităţile 

şi centrele culturale 

din Cluj-Napoca au organi-

zat expoziţii, vernisaje 

şi evenimente inedite, cu 

acces gratuit pentru public.

În judeţul Cluj şi în acest 

an, instituţiile de cultură şi-au 

deschis porţile până târziu în 

noapte, alături de alte oraşe 

din întreaga ţară.

9 instituţii culturale şi încă şa-

şe din judeţ au colaborat pentru 

ediţia din acest an şi au pregătit 

clujenilor 20 de locaţii cu eveni-

mente inedite, concerte, expozi-

ţii, demonstraţii în timp real sau 

proiecţii de fi lm. Clujenii şi tu-

riştii au avut ocazia să viziteze 

– gratuit – la ediţia din acest an 

atât muzee convenţionale, cen-

tre culturale sau universităţi cât 

şi locuri precum Parcul Etnogra-

fi c sau spaţii reconvertite.

La Parcul Etnografi c, pe lân-

gă casele vechi, care păstrează 

din esenţa vieţii românilor de 

odinioară, iubitorii de muzică 

au putut participa la Noaptea 

Privighetorilor, o încercare de 

a apropia oamenii de natură 

prin intermediul cântecului pă-

sărilor şi a pieselor clasice pe 

care le-au inspirat. Astfel vizi-

tatorii au putut participa la tu-

turi ornitologice ghidate, ateli-

ere de identifi care a păsărilor, 

dar şi la un concert de muzică 

clasică, în zona Foişorului.

La Muzeul de Istorie a Tran-

silvaniei, clujenii au putut să 

vadă o colecţie cu rochii de epo-

că impresionante, dar şi o ex-

poziţie a relaţiei dintre Grigore 

Antipa şi familia regală. Au fost 

expuse pentru public documen-

te cu semnăturile olografe ale 

regilor Carol I şi Ferdinand.

La Muzeul Locomotivelor 

din Dej, vizitatorii au putut să 

vadă 20 de locomotive recondi-

ţionate, care nu sunt în stare de 

circulaţie, dar sunt piese de mu-

zeu, la fel ca cea expusă în ga-

ra din Cluj-Napoca.

Şi Muzeul Zoologic şi-a 

deschis porţile în seara zilei 

de sâmbătă.

La Muzeul Etnografi c al 

Transilvaniei au fost expuse 

obiecte extraterestre (bucată 

de OZN de la Aiud, meteorit 

de la Mociu) şi obiecte valo-

roase legate de istoria noas-

tră naţională: replica spadei 

domnitorului Ştefan cel Mare 

şi fragment din osemintele vo-

ievodului Mihai Viteazul!

Incursiunea culturală a 

fost cu atât mai interesantă 

cu cât, prin colaborarea din-

tre parteneri, „Noaptea Mu-

zeelor” Cluj-Napoca 2019 a 

introdus în circuit elemente 

istorice, populare, dar şi ele-

mente din cultura europea-

nă, expoziţii moderniste şi 

elemente inovative.

Muzeele şi-au deschis porţile 
până târziu în noapte
Sute de clujeni s-au bucurat de expoziţiile pregătite de instituţiile de cultură pentru Noaptea Muzeelor
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În perioada 17-18 mai 

a avut loc Festivalul 

Naţional de Teatru 

Studenţesci „Zilele Imago” 

la Casa de Cultură 

a Studenţilor 

din Cluj-Napoca.

Trupe de teatru studen-

ţeşti din mai multe oraşe ale 

ţării s-au adunat la Cluj-Na-

poca pentru a împărtăşi cu 

publicul clujean spectacole-

le la care au lucrat.

Cea de-a V-a ediţie a Fes-

tivalului Naţional de Teatru 

Studenţesc „Zilele IMAGO” 

s-a desfăşurat în perioada 

17-18 mai 2019.

Clujenii s-au putut bucu-

ra în weekendul ce tocmai 

a trecut de 10 spectacole pu-

se în scenă de studenţi din 

toate colţurile ţării: Iaşi, Bra-

şov, Timişoara, Ploieşti, Pi-

teşti, Sibiu şi Bucureşti.

Ediţia din acest an a fă-

cut parte din cadrul unui 

concept mai larg, lansat de 

Casa de Cultură a Studen-

ţilor, denumit Primăvara 

Studenţească. În cadrul a-

cestui proiect vor mai avea 

loc numeroase evenimente 

cultural-artistice.

Intrarea la toate spectaco-

lele a fost liberă, aşa că micu-

ţa Sală Studio a devenit neîn-

căpătoare la fi ecare spectacol.

Gazda, trupa de teatru Ima-

go a prezentat trei spectaco-

le. Deschiderea festivalului a 

avut loc vineri, 17:00, iar pri-

mul spectacol, „Maestrul” de 

Ion Băieşu, în regia lui Ionel 

Rareş Tămaş şi a lui Sergiu 

Robert Pop a făcut furori. Spec-

tatorii au fost hipnotizaţi în-

că de la început. Şi-au pus în-

trebări alături de personaje, 

sperând că Maestrul le va ofe-

ri şi lor un răspuns.

După un spectacol oferit 

de studenţii din Braşov, clu-

jenii au impresionat încă o 

dată publicul cu un colaj 

din texte ale lui Matei Viş-

niec, în regia Nicoletei Po-

enar, o altă membră a tru-

pei Imago, denumit „Mora”.

Prima zi a Festivalului s-a 

încheiat cu un spectacol de 

teatru-dans („Via animae sau 

calea unui nou-născut), care 

a dorit să treacă, cu ajutorul 

muzicii, a mişcărilor coordo-

nate şi a costumelor tradiţio-

nale, din punct de vedere fol-

cloric, prin drumul parcurs de 

om de la „curiosul început pâ-

nă la tragicul fi nal”. Maria Ră-

dulescu s-a ocupat atât de sce-

nariu cât şi de regie.

Cea de-a doua zi a spec-

tacolului a fost dedicată în 

întregime oaspeţilor din ce-

lelalte oraşe. Spectacolele au 

fost variate, de la texte scri-

se de I.L.Caragiale, la texte-

le lui Matei Vişniec sau chiar 

ale lui Cornel Udrea.

Festivalul Naţional „Zilele Imago” 
a adunat trupe de teatru studenţeşti 
din întreaga ţară, la Cluj

Alexandra SOFRONI
Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

De 10 ani curtea 

Liceului Onisifor Ghibu, 

din Cluj-Napoca, 

se transformă într-o ade-

vărată mişcare, într-un 

festival organizat 

de tineri pentru tineri.

Mai multe nume 
ca în oricare alt an

The Kryptonite Sparks, 

Dj Shiver, Cred ca sunt Ex-

traterestru, Argatu & Moş 

Martin dar şi mulţi alţii au 

făcut curtea şcolii Onisifor 

Ghibu să vibrene cu muzi-

că bună. Artiştii au urcat 

pe una dintre cele patru sce-

ne: Main Stage, Silent Gar-

den, EC Takeover şi Next 

Generation Stage, iar parti-

cipanţii au putut să aleagă 

una dintre ele sau, din con-

tră, să alerge de la una la 

alta, pentru mai multă di-

versitate.

Astfel, sute de elevi, pă-

rinţi, prieteni s-au adunat 

ca în fiecare an în curtea li-

ceului unde au dansat, au 

distrat, s-au bucurat de mu-

zică şi de bucuria revederii 

într-un cadru mai puţin so-

bru, fără ore cu teme com-

plicate, iar elevii şi profeso-

rii au putut să interacţione-

ze mult mai deschis.

De la sărituri pe dubstep 
până la hore în curtea şcolii

În prima zi, lumea a înce-

put să se adune la spectaco-

lul The Kryptonite Sparks, au 

dansat, s-au distrat, mai ales 

că voluntarii au adus mingi, 

le-au împărţit în public, iar în 

timp ce muzica răsuna, elevii 

dansau şi se jucau.

însă majoritatea au aşteptat 

nerăbdători formaţia CTC. Ast-

fel, că îndată ce cei de la The 

Kryptonite Sparks şi-au termi-

nat numărul, au început să 

scandeze numele trupei CTC.

Două mascote de aseme-

nea au venit să anime at-

mosfera.

Surpriza primei seri a fost 

oferită de către cei de la 

Electric Castle, care l-au adus 

pe muzicianul de origine 

belgiană, Netsky.

În cea de-a doua zi, atrac-

ţiile principale au fost DJ S-

hiver, care a făcut atmosferă, 

oamenii au dansat şi au sim-

ţit vibe-ul mai bine fi indcă ar-

tistul a părăsit scena şi a pre-

ferat să mixeze chiar de jos, 

în inima publicului. Astfel, 

elevii au sărit pe ritmuri de 

Drum and Bass sau Dubstep.

Apoi, pe scenă a urcat Ar-

gatu, care a fost mult aştep-

tat şi a venit atât cu melodii 

mai vechi, cât şi cu piese din 

cel mai nou album. Dat fi ind 

faptul că piesele lui Argatu 

sunt de origine folclorică, în 

curtea şcolii oamenii s-au prins 

de mai multe ori în horă.

Jocurile copilăriei

Însă dansul nu a fost sin-

gura activitate la care tine-

rii clujeni au putut să ia 

parte. Participanţii au fost 

încurajaţi să se joace. Ast-

fel, cei cu mai multă forţă 

au putut, în grupuri, să tra-

gă de o frânghie. Grupul cel 

mai puternic, desigur, a câş-

tigat. Alţii s-au jucat cu ba-

loane cu apă.

Cei mai pricepuţi, au pu-

tut să participe la bătălia s-

katerilor.

Festival 
pentru cauze umanitare

Cu fondurile strânse în 

acest an, voluntarii asocia-

ţiei BLANĂ! vor implemen-

ta două proiecte caritabile. 

Tabăra Ghibstock va ajuta 

alţi 25 de copii din satele de 

lângă Cluj. Timp de cinci zi-

le, copiii vor putea participa 

la activităţi de educaţie non-

formală, care îi vor ajuta să 

aibă mai multă încredere în 

ei şi să înţeleagă că şcoala e 

mai mult decât ceea ce pa-

re. Vor dezvolta abilităţi noi 

şi le vor oferi un cadru în 

care să aplice ceea ce au în-

văţat pentru transformarea 

mediului în care trăiesc. 

Sute de elevi, patru scene, 
numeroşi artişti la Ghibstock
Cea de-a zecea ediţie festivalului caritabil din curtea şcolii a avut loc în weekend
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Un gând de mângâiere familiei îndoliate în

aceste clipe de adânca tristeţe și un ultim omagiu 
pentru cea care a fost

D-na OLTEAN ANA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică!

Sincere condoleanţe din partea familiei Tătăran Ioan 
și Carmen din Maramureș.

CONDOLEANȚEVÂNZĂRI/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.

¤ 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.

¤ P.f.vând teren 52463 mp. si-
tuat în zona metropolitană 
(Oradea) la ieșirea din Osorhei 
spre Cluj cu front de 80 m la 
E60. Pret 9 eur/mp.
Tel.0774033770 (23.30)

¤ 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

TERENURI

¤ Vând 19130 mp teren, str. Va-
lea Fânaţelor, zona de case, 27 m 
front la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, preţ 10 eu-
ro/mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 0747-968769. 
(1.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dea-
lul Fânaţelor F.N, în supr. 6200 
mp, cu front de 180 m, la 200 
m de staţia de autobuz nr. 39, 
cu toate utilităţile în zonă. tere-
nul se vinde întreg, preţ 48 eu-
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ro/mp. Merită văzut și investit. 
Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând teren zona Becaș-Bor-
hanci, în suprafaţa de 23000 mp, 
pentru construcţie, sub livada Pa-
locsai. Preș negociabil. Detalii la 
telefon. 0741-100529. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, cart. Andrei 
Mureșanu, str. Becaș nr. 34, supr. 
3900 mp, cu front de 19,30 m și 
200 m lungime, cu toate utilităţi-
le pe teren, preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând în Florești, în suprafaţă 
de 1800 mp, cu C.F., front la 
stradă 17,5 m, vis-à-vis de blo-
curile ANL, cu mult sub preţul 
pieţei. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 
0746-402720. (7.7)

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheor-
gheni, la 10 km de Cluj-Napo-
ca (locaţie aproximativă: dea-
supra bisericii reformate, zona 
sere). Panorama deosebită, 
aer curat, pomi fructiferi. Su-
prafaţa 2900 mp. Informaţii și 
detalii suplimentare la tel. 
0745-096212.

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

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

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

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport cu auto-
utilitar FORD TRANZIT descope-
rit, de 3,5 to, descoperit, mobilă, 
materiale de costrucţii, orice tip 
de marfă, de la 50 RON/cursă în 
oraș și la înţelegere în afara lo-
calităţii. Aștept oferte pentru 
contract de închiriere. Rog și ofer 
seriozitate. Tel. 0741-100529. 
(6.8)

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare 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.

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 

0751-813787. (35.40)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în do-
meniul alimentaţiei publice, 
pe postul de BUCĂTĂREASĂ, 
responsabilă, pricepută, în-
demănatică. Ofer și cer seri-
ozitate maximă. Pentru ofer-
te 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, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător 
al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi 
la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314

ÎNCHIRIERI

CERERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona USAMV-Piaţa Flo-
ra, decomandat, contorizat, cu 
C.T., foare aproape de mijloace-
le de transport în comun 9, 29, 
24, 24B, 52, preţul pieţei nego-
ciabil. Informaţii la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, confort, C.T., mobilat, a-
paratură electrocasnică, str. Do-
nath nr. 18, pe termen lung. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0753-057929. (6.7)

¤ 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.

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică de bu-
cătărie, folosită, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-100529. (9.11)

¤ 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 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bu-
nă de funcţionare. Preţ nego-
ciabil. Informaţii și relaţii su-
plimentare la telefon 
0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

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

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de spălat. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la 0723-435446. (8.11)

MOBILIER

¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, pu-
ţin folosit, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând garnitură mobilă TRAN-
SILVANIAm dulap cu 2 uși, cana-
pea de 2 persoane, 4 scaune tip 
bufet tapiţate și ladă pentru len-
jerie de pat, cart. Mărăști. Merită 
văzute, preţ negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie, în stare 
foarte bună, și dulap cu 2 uși, 
culoare maro, preţ negociabil. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând canapea de 2 persoane 
și 2 fotolii. Relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând masă ovală de inox și 4 
scaune tapiţate, de inox, stare 
bună, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ 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. (8.11)

MEDICALE

¤ Vând ecograf. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (8.11)

COLECŢIONARI

DIVERSE

¤ Vând biciclete copii. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (7.11)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Deta-
lii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (7.7)

¤ Vând familii de albine. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (7.7)

¤ Asigur loc de depozitare pă-
mânt din evacuări, preţ 70 
RON/tonă. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0758-051260. (4.7)

¤ Vând ţiglă din demolare la 
0,50 lei/buc, nu asigur transport. 
Inf. la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând covoare. Pentru informa-
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ţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (7.11)

¤ Vând covor cu chenar și medali-
on, culoare fond bej cu grena și ne-
gru, dimensiunea 3,50 x 2,50 m, 
stare foarte bună, aspect frumos, 
preţ bun. Inf. la telefon 0744-30 
9401 sau 0264-444915. (7.7)

¤ Vând nucă în coajă, uscat, 
preţ 7 RON/kg, miez de nucă, 
curăţată recent, preţ 25 RON/
kg, producţie 2018, a fost re-
coltată din zonă nepoluată, 
produs bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (7.11)

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(8.10)

¤ Vând cizme de piele bărbă-
tești, cu tureac înalt (piele porc), 
mărimea 46, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.8)

¤ Vând 3 saci de grâu pentru pă-
sări, preţ negociabil. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0741-028813. 
(7.11)

¤ Vând motor electric, nou, marca 
SAYLOR pentru barci pneumatice, 
preţ 100 Euro. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0744-479172. (7.11)

¤ Vând un PH α temperature 
metru digital, portabil, preţ 50 
Euro. Inf. la telefon 
0744-479172. (7.11)

¤ Vând seturi de oale din inox 
cu fund gros și cu termostat pe 
capac, compus din 16 piese, 
nou, preţ 700 RON și set de cu-
ţite ceramice la preţul de 150 
RON. Informaţii la tel. 
0744-479172. (7.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (7.7)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avantajos. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0749-435564 sau 
0758-939822.

ANIMALE

¤ Cumpăr 10 purcei de 8-10 săp-
tămâni. Ofer preţul pieţei în zona 
Clujului. Tel. 0741-028813. (7.7)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a IV-a licitaţie 
publică, în data de 06.06.2019, 
ora 12.00, bunurile mobile con-
stând în: Denumirea bunului mo-
bil. Descriere sumară: Autoturism 
Renault Kangoo Expres, an fabri-
caţie 1998, benzină, culoare roșu. 
Drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este ca-
zul: Nu sunt. Preţul de evaluare 
sau de pornire al licitaţiei, exclu-
siv TVA: 1300 lei. Cota TVA/ ne-
impozabil/ scutit *): 19%. Bunuri 
proprietate a debitorului SC AMA 
DESIGN SRL, CUI 29504146. Pre-
ţul de evaluare sau de pornire a 
licitaţiei fi ind conform tabelului 
de mai sus. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
- anunţuri - vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ NEW LIFE CAFFE S.R.L., cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. G-ral 
Traian Moșoiu nr. 28, ap. 1, jud. 
Cluj, J12/2420/2011 CUI: 
2915609, pierdut certifi cat de 
înregistrare nr. B2477014 din 
28.09.2011 și certifi cat consta-
tator nr. 38172 din 25.06.2013. 
Se declară nule.

¤ SC Moților SRL, având sediul 
în Cluj-Napoca, declar pierdut 
documentul de înregistrare sani-
tar-veterinară cu nr VA CJ 
04456/28.03.2012.Îl declar nul.

PUBLICITATE

Suntem alături de familia îndoliată în această grea 
încercare și ne luăm rămas bun de la cea care a fost 

colega noastră

OLTEAN ANA.
Va rămâne în amintirea noastră, 

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Sincere condoleante!

Colegii de la Toto S.R.L din Maramureș
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

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

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările şi completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca organizează

CONCURS

pentru ocuparea următorului post vacant:
- 1 post asistent medical de nutritive şi dietetică 

debutant S

Proba scrisă va avea loc în data de 11.06.2019, ora 
11.00, str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, 
Sala albastră etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 13.06.2019, ora 11.00, 
la Sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5, Sala de 
ședinţe etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru postul de asistent medical de nutriţie și dietetică 

debutant S
- diplomă de licenţă sau de absolvire a învăţământului 

superior în specialitatea nutriţie și dietetică;
Data limită de depunere a dosarelor: 03.06.2019, ora 

15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările 
și completările ulterioare și ORD 1798/2007, SC Atillas 
Servicii SRL anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul 
VOPSITORIE AUTO din localitatea Cluj-Napoca, str 
Margaritarilor nr 23, jud Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr 99 în zilele de luni-joi între 
orele 9.30 – 16.30 și vineri  între orele 9.00 – 14.00

ANUNȚ

Unitatea administrativ-teritorială Vad, județul Cluj, 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, 
pentru sectoarele cadastrale: 12, 13 – în loc numit popular 
“Șes”, 159, 160, 161 – locul “Lunca Cetanului”, 162, 163 
– locul “Triunghiuri”, 166 – locul “Dobreț”, începând cu 
data de 21.05.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei comunei Vad, județul Cluj, conf. art. 14, 
alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. 

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: ing. Gomboș Liviu telefon  0264 
225201, 0745202555

ANUNŢ

Unitatea administrativ-teritoriala comuna Vultureni, 
judetul Cluj, anunta publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului realizate la nivel de UAT, începând cu data de 
13.05.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Caminului 
Cultural din localitatea Vultureni nr.216, comuna Vultureni, 
judetul Cluj. Cererile de rectifi care a documentelor tehnice 
vor fi  depuse la caminul cultural Vultureni. Informatii 
suplimentare se pot obtine de la : Marina Voinea- telefon 
0755-089.912.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
publicul interesat că ’’Elaborare PUZ pentru parcelare şi 
construire conform Legii nr. 350/2001 modifi cată şi 
actualizată’’ Cluj-Napoca, str. Mihai Românu fnr., titular 
Sălăjan Liviu, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni între orele 
9:00-14:00, marţi-joi între orele 9:00-14:00 și vineri între 
orele 9:00-12:00, în termen de 10 zile calendaristice de 
la data apariţiei anunţului.’’

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, 

Primăria com. Chiuiești 

organizează la sediul primăriei, situat în loc. Chiuiești, nr. 
150, jud. Cluj,

concurs 
în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie 
vacante asistent social, studii superioare absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă 
socială, 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Proba scrisă a concursului are loc în data de 11.06.2019, 
ora 10:00, la sediul Primăriei com. Chiuiești.Data și ora 
interviului vor fi  comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011 și se depun la Registratura Primăriei Chiuiești 
până la data de 04.06.2019, ora 16:00. 

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a stabilită 
se afi șează la sediul Primăriei Chiuiești și pe site-ul primăriei 
- www.chiuiești.ro/pagina/concursuri.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria com. 
Chiuiești, telefon 0264-225600, interior 103. 
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„Muzica ne aparţine 

tuturor şi cu toţii 

merităm să ne bucurăm 

de ea, oricând şi oriun-

de. Music is for everyo-

ne!”, transmit organiza-

torii Electric Castle.

La cea de-a şaptea ediţie, 

Electric Castle devine primul 

festival de muzică din Ro-

mânia accesibil persoanelor 

cu defi cienţe de auz, oferin-

du-le susţinere pentru a se 

putea bucura de experienţa 

completă a festivalului, de 

la porţile de acces şi până la 

scena principală.

Peste 23.000 de români tră-

iesc cu o formă de hipoacu-

zie în prezent, iar accesul re-

strictiv la evenimente cultu-

rale este doar una dintre for-

mele de discriminare pe care 

aceştia trebuie să le înfrunte 

în fi ecare zi. Electric Castle 

Festival îşi doreşte să demon-

teze mitul generalizat care 

spune că o persoană hipoa-

cuzică nu poate aprecia mu-

zica şi nu se poate conecta la 

acest tip de artă. Pentru pu-

blicul din România, este mo-

mentul să fi e ridicată bariera 

existentă dintre oamenii cu 

un simţ al auzului sănătos şi 

cei cu hipoacuzie, iar Electric 

Castle speră ca exemplul său 

să fi e urmat de cât mai mul-

te evenimente muzicale.

De la intrarea în festival şi 

până la show-urile de pe sce-

na principală, festivalul va a-

sigura asistenţă tuturor per-

soanelor cu defi cienţe de auz. 

Echipele de la porţile de ac-

ces vor include un interpret 

mimico-gestual, acest limbaj 

fi ind accesibil şi în zona Info 

Point, unde va exista, de ase-

menea, un specialist în acest 

limbaj. În zona Main Stage, 

va fi  delimitată o arie specia-

lă pentru hipoacuzici, pentru 

a se putea bucura de experi-

enţa interpretării live.

Amber Galloway Gallego, 

cea mai cunoscută sign inter-

preter din lume, va „traduce” 

toate cântecele artiştilor care 

se vor afl a pe scena principa-

lă. Amber Galloway a făcut 

senzaţie, în 2013, când a reu-

şit una dintre primele interpre-

tări de gen, la concertul lui 

Kendrick Lamar de la Lollapa-

looza, transmiţând un puter-

nic mesaj întregii lumi cu pri-

vire la o nouă cale deschisă 

tuturor pentru a trăi muzica 

pe viu. Amber nu doar inter-

pretează textele muzicii, ci a 

dezvoltat un limbaj în care de-

scrie vizual inclusiv „densita-

tea” sunetelor, punctând rit-

muri diferite de la bass la ce-

le mai înalte frecvenţe.

„Este un mare pas în faţă 

pe care îl facem în relaţia noas-

tră cu persoanele cu dizabili-

tăţi şi încă un mod prin care 

vrem să transmitem că orici-

ne este binevenit să se alătu-

re comunităţii Electric Castle. 

Până acum, aveam alături de 

noi acest gen de public doar 

pe perioada zilei, când îl regă-

seam în zonele dedicate acti-

vităţilor şi artelor. Acum pu-

tem să le oferim experienţa to-

tală a ceea ce înseamnă Elec-

tric Castle şi să ne bucurăm 

împreună cu ei de puterea mu-

zicii de a ne uni, indiferent de 

identitatea noastră”, spune An-

di Vanca, directorul de comu-

nicare al festivalului.

Persoanele cu defi cienţe de 

auz, la fel ca toate persoanele 

cu dizabilităţi, se bucură de 

acces gratuit încă de la prima 

ediţie a Electric Castle. Festi-

valul are zone speciale rezer-

vate acestora şi continuă să in-

vestească, cu fi ecare ediţie, în 

a transforma întreaga arie într-o 

zonă sigură şi accesibilă tutu-

ror tipurilor de public.

Ediţia a 7-a a festivalului va 

avea loc între 17 şi 21 iulie, pe 

domeniul Castelului Banffy din 

Bonţida. Printre cei peste 200 

de artişti confi rmaţi se numă-

ră Florence + The Machine, 

Limp Bizkit, Nils Frahm, 30 

Seconds to Mars, Bring Me The 

Horizon, Chvrches, Metric, The 

Vaccines, Zeds Dead şi multe 

alte nume importante.

Electric Castle, primul festival de muzică 
din România accesibil persoanelor cu deficienţe de auz

Elevii de clasa a XII-a 

de la Colegiul Naţional 

„Gheorghe Şincai” din 

Cluj-Napoca şi-au donat 

economiile pe cinci luni 

pentru primul spital 

de oncologie şi radiotera-

pie din ţară.

Elevii clasei a XII-a D de la 

Colegiul Naţional „Gheorghe 

Şincai” din Cluj-Napoca au ales 

drept „uniformă” tricourile aso-

ciaţiei Dăruieste Viaţă pentru 

a-şi arăta implicarea socială. 

Astfel, donaţia lor reprezintă 

cărămizi pentru primul spital 

de Oncologie şi Radioterapie 

din România. Acesta urmează 

să fi e construit de un ONG în 

curtea spitalului de copii Ma-

rie Curie din Bucureşti.

Totul a pornit de la iniţia-

tiva profesoarei de engleză, 

Dana Grigorovici, care le-a 

lansat provocarea în decem-

brie şi i-a încurajat să priveas-

că totul ca pe o formă de a 

economisi bani şi apoi de a 

dona. Mai mult decât atât, in-

clusiv de Crăciun, în loc de 

schimbul tradiţional de cado-

uri au preferat să se limiteze 

doar la felicitări, iar banii să 

îi strângă pentru spital, potri-

vit bursadefericire.ro.

„Caritate. Un act lipsit de 

sine. Mai este loc pentru ea în 

lumea în care trăim? Mai întâi 

de toate, fi ecare ar trebui să 

se concentreze pe ce poate fa-

ce chiar acum, în propria ţa-

ră, pentru ca lucrurile să func-

ţioneze măcar puţin mai bine 

– Charity begins at home! A-

ceasta este mentalitatea pe ca-

re noi am adoptat-o atunci 

când doamna dirigintă ne-a 

propus să donăm către Bursa 

de Fericire pentru construirea 

primului spital de oncologie 

pediatrică din România. Ca o 

ultimă implicare socială înain-

tea absolvirii liceului, clasa 

noastră a hotărât că vrea. Nu 

e mult. Nu am salvat lumea. 

Dar poate, i-am dat şanse la 

viaţă unui copil. Şi acesta e un 

bun punct de plecare”, a de-

clarat Laura Cordoş, elevă în 

clasa a XII-a de la Colegiul Na-

ţional „Gheorghe Şincai”.

Elevii de la Şincai au donat 
bani pentru primul spital 
de oncologie pediatrică

Balul majoratului 

de la Liceul Unitarian 

„János Zsigmond” 

din Cluj-Napoca a ajuns, 

sâmbătă, la cea de-a 9-a 

ediţie în 2019.

Organizat în curtea Lice-

ului Unitarian, cele 27 de 

perechi de dansatori, absol-

venţi ai liceului, au valsat 

purtând haine de gală – fe-

tele în rochii albe, de mirea-

să, băieţii în smoking negru 

–, amintind de balurile de 

odinioară de la Viena. Val-

sul a fost momentul emoţi-

onant prin care tinerii ajunşi 

la vârsta majoratului au ţi-

nut să le mulţumească pă-

rinţilor şi îndrumătorilor 

pentru cei 12 ani de trudă.

„A deveni major e un mo-

ment asemănător pregătiri-

lor pentru Balul de Absol-

vire. În prima fază pare doar 

o imagine în depărtare, un 

pas strălucitor din viitor. 

Apoi, cu cât se apropie mai 

mult clipa, omul devine mai 

precaut, simte că încă nu 

este pregătit: picioarele ur-

măresc vag ritmul şi ocazi-

onal sunt dornice să încal-

ţe adidaşii rupţi de amintiri, 

în locul pantofilor de lac, 

stilaţi şi incomozi.

În timp, melodia devine 

tot mai familiară şi omul se 

gândeşte fascinat la liberta-

te, la maturitate, la posibi-

lităţile noii lumi, care i se 

deschid. În această perioa-

dă, tinerii părăsesc armura 

protectoare a jocului din co-

pilărie şi păşesc pe scena 

strălucitoare, unde toate pri-

virile se îndreaptă către ei. 

E înfricoşător? Da. Obosi-

tor? Poate. Dacă ştim însă 

că aceste priviri sclipesc de 

admiraţie şi susţinere, căci 

toţi spectatorii ne sprijină, 

în mireasma florilor se ames-

tecă emoţia iar tandreţea în-

văluie ringul de dans.

Suntem recunoscători, 

pentru că ne-au condus de 

mână până la poarta majo-

ratului şi nici acum nu ne 

lasă singuri. Îmbrăţişările 

încurajatoare duc în taină 

în sufletele noastre cunoş-

tinţe acumulate de-a lungul 

deceniilor. Cuvintele protec-

toare ale profesorilor sunt 

parte a unei coregrafii bine 

gândite. Nu întodeauna ob-

servăm că ei obosesc pen-

tru noi, coordonează mişcă-

rile noastre, pregătesc baza 

sigură a paşilor noştri.

A deveni major e compa-

rabil cu aşteptarea vremii bu-

ne pentru Balul de Absolvi-

re. Omul urmăreşte cu frică 

orizontul şi caută semnele 

bune. Nu ştim ce ne aşteap-

tă, dar avem sarcina imensă 

de a ne pregăti de orişice. Se 

întâmplă să primim din se-

nin un sărut neaşteptat de 

la soarele stălucitor pe rin-

gul de dans. Se poate şi in-

versul situaţiei, să ne uităm 

la prognozele meteo cu tea-

mă şi să ne gândim la rochi-

ile perfect curăţate. Sunt u-

nele lucruri unde putem in-

terveni cu modifi cări, iar al-

tele când neprevăzutul ne 

trezeşte din somn.

Tocmai aceasta e vraja 

din procesul maturizării: să 

acceptăm că unele lucruri 

se schimbă fără voia noas-

tră, iar planurile pot fi une-

ori ca nişte cristale fragile. 

Simţim greutatea responsa-

bilităţii din privirile îndrep-

tate către noi, însă încer-

căm şi libertatea, învăţăm 

să primim cu drag orice a-

jutor, susţinere, îndrumare 

caldă şi zâmbet încurajator. 

Realizăm că viaţa este cea 

mai complexă coregrafie a 

cărei greutate trebuie nea-

părat îmbinată cu o graţie 

uşoară, precum în dans. 

Alunecarea trebuie savura-

tă cu un zâmbet sincer pe 

buze, împreună cu colegii 

care ne sunt alături. Dan-

sul este convingător, deplin 

dacă toţi se mişcă în armo-

nie şi ajutându-se unii pe 

ceilalţi, cuceresc ringul de 

dans al existenţei”, sunt 

gândurile lui Czire Orsolya 

Ráhel, elevă în clasa a XII-a 

H de la Liceul Unitarian 

„János Zsigmond”.

Sărbătoare în stil vienez 
la Liceul Unitarian „János Zsigmond”
Tinerii ajunşi la vârsta majoratului le-au mulţumit părinţilor şi îndrumătorilor

Elevii au valsat purtând haine de gală – fetele în rochii albe, de mireasă, băieţii în smoking negru,amintind de balurile de odinioară de la Viena
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PUBLICITATE

In atentia studentilor UNIVERSITATII BABES BOLYAI
In perioada 20.05.2019- 31.05.2019 Compania de Transport Public Cluj-Napoca elibereaza 

pentru studentii UNIVERSITATII BABES BOLYAI cardurile de transport contactless incarcate cu 
abonamente gratuite si cu reducere*, pentru transportul public in Cluj-Napoca, valabile 
incepand cu 01.06.2019:

Incepand cu data de 20.05.2019 nu se mai emit abonamente pe suport de hartie pentru 
studentii UNIVERSITATII BABES BOLYAI.

Abonamentele gratuite incarcate pe cardul contactless nu vor mai trebui actualizate in 
fi ecare luna, eliminand astfel necesitatea prezentarii la punctele de vanzare. Abonamentele 
se actualizeaza doar la inceputul anului universitar.

Abonamentele cu reducere se vor actualiza lunar la toate Birourile de vanzare Carduri.

*Pentru abonamentele gratuite, costul primului card emis este suportat de CTP Cluj-Napoca. 
Pentru abonamentele cu reducere se achita cardul contactless in valoare de 5,50 lei. 
Valabilitatea suportului de plastic este de 3 ani.

**Cardurile nebancare sunt: A card/A Kártya, City Card Student, Euro<26, ISIC , Omnipass, 
StudCard.

Locatiile de eliberare a cardurilor de calatorie pentru studentii UBB sunt urmatoarele:

Locatiile de eliberare a cardurilor de calatorie pentru studentii UBB 
sunt urmatoarele:

Categorie studenti Acte necesare Tip de abonament

1. Studentii si masteranzii cu varsta<26 
de ani cu frecventa – buget (zi-buget)
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul 
universitar in curs;
Card nebancar valabil;

Abonament gratuit 
doua linii

2. Studentii si masteranzii cu varsta<26 
de ani cu frecventa – buget (zi-buget)
neposesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul 
universitar in curs;

Abonament cu 
reducere doua linii

3. Studentii si masteranzii cu frecventa 
– taxa(zi-taxa) si cei cu frecventa 
buget care au varsta > de 26 de ani ,
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul 
universitar in curs;
Card nebancar valabil;

Abonament cu 
reducere doua linii

4.Studentii si masteranzii UBB cu 
varsta<26 de ani cu frecventa – taxa 
(zi-taxa) orfani sau proveniti din 
casele de copii
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul 
universitar in curs;
Copie certifi cat de deces.

Abonament gratuit 
doua linii

5. Doctoranzii UBB cu varsta<26 de ani 
cu frecventa – buget (zi-buget)
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;

Abonament gratuit 
doua linii

6. Doctoranzii cu frecventa
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;

Abonament cu 
reducere una linie

Centrul de vanzare Luni 
- Miercuri Joi Vineri Samb-

Dum

In perioada 20.05.2019- 31.05.2019

Caminul Economica 1- la parter- str. Teodor Mihali nr. 58 ( 
linga F.S.E.G.A.)

11:00-19:00
11:00-
19:00

Caminul Sport 21- la parter- str. Pandurilor nr. 7 ( in Parcul 
Sportiv Iuliu Hatieganu)

11:00-19:00
11:00-
19:00

Cantina din Hasdeu –la etajul 1- la intrarea in sala de mese 11:00-19:00 Inchis

In permanenta- Birouri de vanzare Carduri de calatorie

Abonamente CTP - 21 Decembrie 1989 nr. 79A
11:00-
19:00

07:30-
15:30

07:30-
15:30

Inchis

Abonamente CTP - Piata 1 Mai FN
06:00-
22:00

06:00-
22:00

Inchis

Primaria Grigorescu -Str. Al.  Vlahuta nr.46-47
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

Inchis

Primaria Zorilor- Str. Pasteur nr. 60
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

Inchis

Primaria Iris- Piata Liebcknecht nr.7-8
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

Inchis

Primaria Someseni - Str. Traian Vuia nr.41
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

Inchis

Primaria Centrala - Str. Moţilor nr. 7
08:30-
16:30

08:30-
18:30

08:30-
16:30

Inchis

Primaria Manastur- Str. Ion Mester nr. 10
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

Inchis

PUBLICITATE

Comunicat de presă
Data: 20.05.2019

Încheiere Proiect
“Modernizarea activităţii de producţie în cadrul Misade Com S.R.L. prin achiziţia 

de echipamente performante”

MISADE COM SRL, cu sediul în Str. Maramuresului, nr.84-86, Localitatea Cluj Napoca, Jud. 
Cluj, România, încheie în data de 30.06.2018, proiectul “Modernizarea activităţii de produc-
ţie în cadrul Misade Com S.R.L. prin achiziţia de echipamente performante”, cod SMIS: 
104296, co-fi nanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, în baza contrac-
tului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltări Regionale, Administraţiei Publice, desem-
nat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional „Axa prioritară 2 
– Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – 
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ide-
ilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totala a proiectului este de 1,189,462.00 lei, din care asistenţa fi nanciară ne-
rambursabilă este de 870,000.00 lei, acestă sumă cuprinzând valoarea fi nanţării ce provi-
ne din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 739,500.00 lei. Proiectul s-a 
implementat în judeţul Cluj, pe o durată de 18 luni, respectiv 01.01.2018-30.06.2019.

Obiectivul proiectului este cresterea competitivitătii și consolidarea poziţiei pe piaţă a 
societăţii MISADE COM SRL și . Realizarea acestui obiectiv se va masura prin:

-  Atingerea unei rate a profi tabilităţii de minim 6% dupa 3 ani de la încheierea imple-
mentării proiectului;

-  Atingerea unei cifre de afaceri de min 1,700,000 lei după 3 ani de la încheierea im-
plementării proiectului;

-  Menţinerea locurilor de muncă create prin implementarea proiectului cel puţin 3 ani 
după fi nalizarea acestuia.

Rezultatele implementarii prezentului proiect sunt:
-   Dotarea cu o linie de fabricaţie compusă din 4 echipamente moderne noi, achizitiona-

te si puse în funcţiune, respectiv o masină de fabricat discuri abrazive, un stivuitor, un 
echipament mixare pulberi abrazive și o masină de rectifi cat suprafeţe plane – 1 buc.)

- Crearea a 5 noi locuri de munca: operatori fabricatie produse abrazive
Impactul proiectului consta în dezvoltarea unei activitati noi într-un domeniu competitiv 

pentru societatea MISADE COM SRL, atât prin implementarea tehnologiei de producere a 
discurilor abrazive cu o capacitate de min 900.000 buc/an și punerea în funcţiune a unei noi 
liniii de producţie, cât și prin cresterea numărului de salariaţi de la 1 în 2016, la 6 în 2019.

Benefi ciar: MISADE COM SRL
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltări Regionale, Administraţiei Publice
Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Locul de implementare a contractului: Str. Traian Vuia, nr. 148, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Albert-Ani Sebastian, telefon mobil: 0742 470 186
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PUBLICITATE

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA- Sucursala Cluj-Napoca, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Taberei, nr. 20, scoate la vânzare prin licitaţie publică deschisă 
cu strigare, mijloace fi xe disponibile.

Licitaţia va avea loc la sediul unităţii în data de 24.05.2019, ora 10.

Lista și instrucţiunile pentru licitaţie se pot consulta la sediul unităţii.

Taxa de garanţie pentru participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al 
bunului solicitat, iar taxa de participare este de 10 lei și se achită prin instrumente de plată 
bancare până la data de 23.05.2019, inclusiv. Pentru bunurile care nu se vând la prima 
licitaţie, aceasta se repetă în data de 27.05.2019, respectiv 31.05.2019, ora 10.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Patrimoniu şi Management Clădiri, 
telefon: 0264.205960.

PROMOVARE

Abonează-te la
monitorul

0264.59.77.00

Fiul Doinei Cornea le 

cere asociaţiilor de revo-

luţionari să nu onoreze 

invitaţia preşedintelui 

de comemorare a 

Revoluţiei pe 20 mai

Fiul fostei disidente Doi-

na Cornea, Leontin Iuhas, a 

lansat un apel către asocia-

ţiile de revoluţionari de a 

nu onora invitaţia preşedin-

telui Klaus Iohannis privind 

participarea la comemora-

rea Revoluţiei din Decem-

brie din 20 mai.

„Parafrazând-o pe mama 

şi fiind, cu siguranţă, în 

asentimentul ei – spun a-

ceasta, ştiind că pe tot par-

cursul perioadei ei de opo-

ziţie deschisă, la aproape fi-

ecare text sau acţiune a ei 

mă consulta sau mă lua păr-

taş, ţinând cont de opiniile 

mele atunci când acestea 

erau diferite – fac acest apel 

către aceia care mai gândesc 

încă. (...) Fac apel la Aso-

ciaţia 15 Noiembrie din Bra-

şov, asociaţiile de revoluţi-

onari, Societatea Timişoara, 

toţi cei care au suferit dato-

rită regimului comunist, să 

nu onoreze invitaţia Preşe-

dintelui de a participa la 

evenimentul de comemora-

re a aniversării Revoluţiei 

din Decembrie ce va avea 

loc în 20 mai”, a scris, pe 

Facebook, Leontin Iuhas.

El şi-a intitulat demersul 

„Apel către cei care mai gân-

desc încă”.

„Fără a intra într-o pole-

mică cu cei care mă înjură, 

ci doar pentru a le explica 

celor de bună credinţă care 

nu au înţeles gestul meu că 

eu nu manifest o lipsă de 

respect faţă de martirii şi 

victimele comunismului, ci, 

mai curând, o lipsă de res-

pect faţă de lipsa de respect 

la adresa acestora. (...) Îi 

rog pe toţi cei care au ieşit 

pe străzi în decembrie 1989 

– şi alături de care eram şi 

noi, mama şi cu mine – să 

se gândească dacă pentru ei 

e mai reprezentativă Dumi-

nica Orbului sau ziua de 21 

Decembrie? Îi rog pe cei din 

Societatea Timişoara, la mi-

tingurile cărora am partici-

pat în nenumărate rânduri 

mama şi cu mine, să se gân-

dească dacă pentru ei im-

portantă a fost ziua de 20 

mai sau zilele Revoluţiei de 

la Timişoara – premergătoa-

re celei din restul ţării? Îi 

rog pe toţi cei care manifes-

tau în 1990 în Piaţa Univer-

sităţii – şi alături de care, 

în nenumărate ocazii am 

participat şi noi – dacă ma-

nifestau pentru cinstirea ace-

lei zile numită apoi Dumi-

nica Orbului sau poate, chiar 

împotriva a ceea ce se pro-

dusese atunci?”, a mai ară-

tat Leontin Iuhas.

Pe 10 mai, Leontin Iuhas 

a anunţat că refuză invita-

ţia pe care i-a adresat-o pre-

şedintele Klaus Iohannis de 

a participa, pe 20 mai, la 

ceremonia publică de come-

morare a revoluţiei din De-

cembrie 1989.

„Nu înţeleg care este mo-

tivul pentru care o ceremo-

nie dedicată Revoluţiei din 

Decembrie 1989 are loc în 

luna mai? Să fie oare din 

motive electorale? Atunci, 

nu! Nu doresc să particip 

la un miting electoral. Şi 

nu doresc, de asemenea, să 

particip la o ceremonie în 

care există riscul ca victi-

mele regimului comunist să 

fie sărbătorite tocmai de 

torţionarii lor. Şi oare de ce 

aţi fixat data ceremoniei 

chiar în 20 mai? De ce nu 

13-15 iunie?”, a afirmat, 

atunci, Leontin Iuhas.

Comemorarea Revoluţiei 
din 1989 fără revoluţionari?
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”U” Olimpia Cluj, 
campioană din nou

”U” Olimpia Cluj a câștigat cu 
7-0 duelul cu Fortuna 
Becicherecu Mic în prima etapă 
din play-off-ul Superligii femini-
ne de fotbal din România.
Echipa condusă de Ioana 
Borţan conducea cu 2-0 încă 
din prima repriză a jocului dis-
putat în parcul „Iuliu 
Haţieganu” și avea să se impu-
nă cu 7-0 la fi nalul celor 90 de 
minute.
Succesul clujencelor vine la 
doar câteva zile de la eliminare 
din Cupa României suferită în 
faţa celor de la Becicherecu 
Mic, într-un meci câștigat de ju-
cătoarele timișorene cu 2-0 în 
urma unor erori individuale în 
apărare.
”U” Olimpia Cluj se afl ă pe pri-
mul loc în clasament și are un 
avans de opt puncte în faţa ce-
lor de la Becicherecu Mic, dar și 
un meci mai puţin disputat. 
Practic, clujencele au devenit 
astfel campioane matematic.
Florian Walter, fostul patron de 
la ”U” Cluj, în stare gravă la spi-
tal! Omul de afaceri are șanse 
mici să supravieţuiască

Florian Walter, 
în stare gravă la spital 

Florian Walter, fostul patron 
de la Universitatea Cluj, este 
în stare gravă la Spitalul 
Floreasca din București după 
ce a suferit un atac cerebral și 
are șanse mici de supravieţui-
re conform informaţiilor apă-
rute. Omul de afaceri de 56 
de ani a fost dus în stare criti-
că la Spitalul Universitar de 
Urgenţă din București, fiind 
transferat de urgenţă la 
Spitalul Floreasca, acolo unde 
se află la terapie intensivă.
Fostul patron de la 
Universitatea a suferit cea mai 
severă formă de atac cerebral, 
iar șansele ca el să supravieţu-
iască sunt reduse în acest mo-
ment. Medicii urmează să îl su-
pună unor investigaţii amănun-
ţite, iar următoarele ore sunt 
critice pentru viitorul lui.
Florian Walter a fost acţionar 
majoritar al FC Petrolul, dar și 
unul dintre acţionarii echipei 
Dinamo, club de la care s-a re-
tras în 2009. El a preluat mai 
târziu Universitatea Cluj, iar în 
vara anului 2012 a ajuns la FC 
Petrolul. Din vara anului 2013, 
Walter a revenit la "U" Cluj.
Ulterior, a avut probleme cu le-
gea, motiv pentru care în 2015 
a fost dat în urmărire internaţi-
onală, după fuga în Emiratele 
Arabe Unite. Un an mai târziu a 
fost adus în ţară din Emiratele 
Arabe Unite, sub escortă.

Pe scurt

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Universitatea Cluj 

şi-a propus la începutul 

sezonului promovarea 

directă în Liga 1 Betanp, 

însă cu trei meciuri răma-

se până la fi nal mai există 

doar şanse matematice.

Formaţia antrenată de Bog-

dan Lobonţ a făcut numeroşi 

paşi greşiti de-a lungul sezo-

nului în faţa unor adversare 

modeste, iar acest lucru îi poa-

te costa pe fotbaliştii de la U-

niversitatea Cluj promovarea 

în primul eşalon fotbalistic 

din românia în anul centenar.

Academica Clinceni, echi-

pa care se află în acest mo-

ment pe locul 2 în liga se-

cundă, a câştigat 3-0, due-

lul cu Aerostar Bacău din 

etapa cu 36 şi a făcut un pas 

uriaş spre promovarea di-

rectă. Trupa ilfoveană mai 

are nevoie de doar două 

puncte sau un pas greşit fă-

cut de Universitatea Cluj 

pentru a promova direct.

Chindia Târgovişte a câş-

tigat, 2-1, duelul cu Metaloglo-

bus din etapa cu numărul 36 

în Liga 2. Formaţia antrenată 

de Viorel Moldovan are un 

avans de 9 puncte în faţa lui 

“U” Cluj şi există doar şanse 

matemice să mai rateze pro-

movarea directă.

“U” ocupă locul al trei-

lea în clasament şi este obli-

gată să câştige meciul cu 

Sportul Snagov pentru a nu 

depinde de rezultatele celor 

de la Petrolul Ploieşti în ul-

timele două etape. Prahove-

nii s-au apropiat la doar do-

uă puncte şi joacă în aceas-

tă etapă împotriva celor de 

la Poli Timişoara, echipă re-

trogradată matematic.

Adio promovare directă pentru “U”. 
Contracandidatele s-au impus din nou

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Echipa de handbal femi-

nin a Universităţii a pier-

dut, 25-21, ultimul meci 

din Liga 1 Betano în faţa 

celor de la Măgura 

Cişnădie şi va juca un joc 

de baraj pentru menţine-

rea în primul eşalon 

handbalistic din România.

Universitatea Cluj este 

singura echipă din Liga Flo-

rilor cu peste 700 de goluri 

încasate în actualul sezon, 

fiind clasată pe locul 12 în 

acest sezon. Clujencele vor 

juca un baraj în patru cu 

CSM Slatina, Dacia Mioveni 

şi CSM Târgu Mureş pentru 

rămânere pe prima scenă a 

handbalului feminin şi în 

sezonul viitor.

SCM Râmnicu Vâlcea a câş-

tigat titlul de campionă, fi ind 

urmată de CSM Bucureşti, CSM 

Bistriţa, Măgura Cişnădie, Co-

rona Braşov şi SCM Craiova. 

Vâlcencele vor merge direct în 

grupele Ligii Campionilor, în 

timp ce locurile 5-2 vor juca 

în preliminariile Cupei EHF. 

Cel mai probabil CSM Bucu-

reşti va cere însă un wild-card 

pentru Liga Campionilor şi a-

re şanse mari să îl primească, 

la fel cum se va întâmpla şi cu 

SCM Craiova. Oltencele, dar şi 

trupa din Bucureşti au reuşit 

să câştige în ultimii cele două 

competiţi la care speră că vor 

fi  acceptate din postura de 

echipe wild card. România ar 

putea avea în sezonul viitor 

nu mai puţin de şase echipe 

în cupele europene la handbal 

feminin în stagiunea viitoare.

“U” Cluj încheie 
sezonul cu o înfrângere

                                        M    GM – GP    PCT

1. Chindia Târgoviște  37    73-32         82

2. Academica Clincei   37    72-21         81

3. Universitatea Cluj    36    80-26        73

4. Petrolul Ploiești        36    70-33       71

*Primele două locuri oferă promovarea directă, în timp ce 
locul 3 dispută un meci de baraj

Clasament în Liga 2: 

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Trupa antrenată de Mihai 

Silvăşan a fost inexistentă 

timp de trei sferturi în faţa 

aruncărilor de trei puncte 

ale bihorenilor, dar şi sub 

panou. U-BT reuşise în 

prima parte a meciului 

doar două recuperări, 

în timp ce Oradea benefi cia 

de recuperări ofensive 

extrem de importante care 

au şi făcut ca diferenţa 

să urce rapid la 12 puncte, 

16-4, în debutul jocului.

Jocul bun al lui Nandor 

Kuti şi Alhaji Mohammed în 

primul sfert au făcut ca dife-

renţa să scadă la doar 6 punc-

te la fi nalul primului sfert, 

27-21. Richard şi Zekovic au 

oferit un adevărat spectacol 

până la pauză şi au reuşit să 

ducă Oradea la o diferenţă de 

16 puncte, 48-32, la pauza 

mare a meciului.

Silvăşan a schimbat rotaţia 

după pauză şi a început cu Na-

na Foulland, însă nici aşa date-

le jocului nu s-au schimbat prea 

mult. U-BT a rămas inefi cientă 

în atac, în timp ce orădenii re-

uşeau să puncteze din orice po-

ziţiei. Bihorenii au condus şi cu 

23 de puncte în sfertul al trei-

lea, dar la fi nalul penultimului 

act tabela indica un 65-47 care 

oferea o mică speranţă.

Kyndall Dykes şi Jason Wa-

shburn au început să evolueze 

la adevărat lor valoare în ulti-

mul sfert al jocului, iar acest lu-

cru a avut efect imediat pe ta-

bela de marcaj. Clujenii au re-

cuperat 10 puncte în prima ju-

mătate a sfertului şi sperau la o 

victori inextremis.

Cristi Achim a simţit însă 

momentul greu al jucătorilor lui 

şi a cerut un time out care a li-

niştit atmosfera în tabăra oră-

denilor. CSM a devenit din nou 

agresivă în apărare şi avea să se 

impună în cele din urmă cu 

82-74 în meciul 3.

„Un meci fără istoric. Din 

păcate pentru noi nu ne-am 

ridicat la înălţimea unei se-

mifi nale de campionat naţi-

onal în primele trei sferturi. 

Am revenit în sfertul 4, dar 

evident că era mult prea târ-

ziu pentru a mai schimba 

soarta meciului. Când rămâi 

în urmă la peste 20 puncte 

diferenţă este foarte greu să 

mai întorci jocul împotriva 

unei echipe cum este Oradea. 

Scorul la recuperări după pri-

mele două sferturi a fost in-

credibil. Noi am avut 5 recu-

perări la jumătatea meciului. 

Nu am mai întâlnit aşa ceva 

şi asta spune multe despre 

felul în care am înţeles să 

abordăm acest meci. În plus, 

după ce Oradea şi-a intrat în 

ritm este normal ca acestei 

echipe să intre şi câteva arun-

cări contestate.”, a declarat 

Mihai Silvăşan după meciul 

pierdut de la Oradea.

Kris Richard a fost cel mai 

bun marcator al meciului cu 

2 puncte, fi ind urmat de Zelko-

vic cu 18 puncte. Kyndall Dy-

kes a reuşit şi el 18 puncte pen-

tru clujeni, fi ind urmat de Ku-

ti cu 12, Dorsey, Mohamed, 

Torok, 10 puncte.

Cele două formaţii se întâl-

nesc din nou, luni, de la ora 

18:00, într-un meci în care for-

maţia din Oradea poate închi-

de seria pe propriul teren.

U-BT Cluj a pierdut meciul al 
treilea din semifinala cu Oradea
U-Banca Transilvania Cluj a pierdut meciul al treilea meci din seria semifinală 
cu CSM Oradea, 82-74, disputat în sala „Antonio Alexe”. 

Watson în duel cu Dorsey în meciul U-BT Cluj - CSM Oradea
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