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ACTUALITATE

Clădirile istorice, îngropate 
de lăcomia constructorilor
Clădirile ghetoului evreiesc din Iris au fost 
demolate pentru a facilita construirea unui 
ansamblu imobiliar.  Pagina 5

ADMINISTRAȚIE

Autostrada Transilvania, 
până la graniță cu Ungaria
Tronsonul de 5,35 km al Autostrăzii Tran-
silvania între Borș și Biharia ar trebui fi na-
lizat anul viitor.  Pagina 10

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

METEO

Cod portocaliu de inundații pe Someș
ECONOMIE

Leul așteaptă alegerile europarlamentare
Cod portocaliu de inundaţii 

pe mai multe bazine hidrografi -
ce din Transilvania şi Maramureş. 

Institutului National de Hidro-
logie si Gospodarire a Apelor a 
anunţat că în intervalul 20.05.2019 
ora 18:00 – 21.05.2019 ora 
16:00 pe râurile din bazinele hi-
drografi ce: Vişeu, Iza  (judeţul 
Maramureş), Tur – bazin superi-
or (judeţul Satu Mare), Someşul 
Mare - (judeţul Bistriţa Năsăud), 
Someş – afl uenţii mici aferenţi 
sectorului aval S.H. Dej – amon-
te S. H. Satu Mare (judeţele Cluj, 
Sălaj, Maramureş şi Satu Ma-
re),  Lăpuş – bazin superior şi 
afl uenţi bazin mijlociu şi inferi-
or  (judeţul Maramureş),  Ni-
raj (judeţul Mureş), se vor sem-

nala scurgeri importante pe ver-
sanţi, torenţi şi pâraie, viituri ra-
pide pe râurile mici cu posibile 
efecte de inundaţii locale şi creş-
teri de debite şi niveluri pe une-
le râuri din bazinele hidrografi -
ce menţionate, cu posibile depă-
şiri ale cotelor de apărare.

După scăderile de la fina-
lul săptămânii trecute, leul a 
avut o evoluție ușor aprecia-
tivă față de euro și dolar, in-
vestitorii de pe piața locală 
așteptând rezultatele alegeri-
lor europarlamentare, care pot 
schimba spectrul politic la ni-
velul UE.

Cursul euro a scăzut de la 
4,7621 la 4,7607 lei, într-o 
ședință cu o volatilitate re-
dusă a cotațiilor, tranzacțiile 
realizându-se în culoarul 
4,57 – 4,62 lei, cele de la ora 
14:00 efectuându-se în jurul 
valorii de 4,76 lei. Media do-
larului american a coborât de 
la 4,2658 la 4,2653 lei, în 
timp ce cotațiile fluctuau în-

tre 4,262 și 4,271 lei. Mone-
da elvețiană continua să se 
aprecieze pe piețele 
internaționale. Ea cobora la 
1,126 – 1,129 franci/euro, 
astfel că media ei a crescut 
de la 4,2197 la 4,2267 lei. Li-
ra sterlină a scăzut față de 
euro, la sfârșitul săptămânii 
trecute, la minimul ultimelor 
patru luni. Pe piața locală, 
moneda britanică a atins un 
nou minim al ultimelor trei 
luni de 5,4399 lei. Valoarea 
Indicelui de Referinţă pentru 
Creditele acordate Consuma-
torilor (IRRC), a fost stabili-
tă de BNR la 2,36%, pe ba-
za cotațiilor din ultimul tri-
mestru din 2018.
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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

Proiectul Terapie prin Artă  by Create.Act.Enjoy, demarat într-un singur spital clujean 
în 2012, a ajuns să  fie recunoscut la nivel naț ional.  Pagina 7

Proiectul umanitar se extinde î n alte județ e

Terapie prin Artă 
a trecut graniț ele Clujului

Cum va vota Uniunea Europeană  
ş i de ce contează  acest scrutin?
Voturile britanicilor vor fi inutile î n cazul Brexitului. Ungaria ş i Polonia critică  politica 
de la Bruxelles și sunt ameninț ate cu tă ierea subvenț iilor.  Pagina 11
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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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Şofer în coma alcoolică, 
reţinut de poliţişti
Poliţiștii au reţinut pentru 24 de ore un 
conducător auto depistat în timp ce condu-
cea sub infl uenţa alcoolului. “La data 18 
mai, în jurul orei 19:30, poliţiștii din 
Florești au depistat un conducător auto 
sub infl uenţa alcoolului pe DN1 E60. 
Bărbatul în vârstă de 44 de ani din comu-
na Căpușu-Mare emana halenă alcoolică, 
motiv pentru care a fost testat cu aparatul 
etilotest. În urma testării, a rezultat că băr-
batul avea o concentraţie de peste 1,10 
mg/l alcool pur în aerul expirat. În baza 
probatoriului administrat, bărbatul a fost 
reţinut pentru 24 de ore de către poliţiști. 
În cauză se continuă cercetările sub aspec-
tul comiterii infracţiunii de conducerea 
unui vehicul sub infl uenţa alcoolului sau a 
altor substanţe”, transmite IPJ Cluj.

Razie a poliţiştilor 
la Cluj-Napoca
În perioada 19 – 20 mai, poliţiștii clu-
jeni au organizat și desfășurat mai mul-

te acţiuni punctuale pentru menţinerea 
unui climat de siguranţă publică. 
“Acţiunile desfășurate au avut un scop 
preventiv, pentru reducerea riscului ruti-
er și impunerea unui climat de disciplină 
rutieră în rândul participanţilor la trafic, 
precum și pentru prevenirea și combate-
rea faptelor antisociale. Pe linie de sigu-
ranţă rutieră s-a acţionat pe principale 
artere de circulaţie din municipiul 
Cluj-Napoca, atât în zona centrală cât și 
în cartiere. De asemenea, au fost desfă-
șurate acţiuni în zona Pieţei Oser, dar și 
a pieţelor din celelalte cartiere”, trans-
mit poliţiștii. Potrivit unui comunicat de 
presă al IPJ Cluj, activităţile desfășurate 
au condus la legitimarea a 120 de per-
soane și controlarea a 58 de vehicule. 
“Abaterile de la legislaţia în vigoare au 
impus aplicarea a 56 de sancţiuni con-
travenţionale, atât la regimul rutier cât 
și pentru abateri privind comerţul stra-
dal neautorizat și pentru tulburarea or-
dinii și liniștii publice. De asemenea, au 
fost reţinute 2 certificate de înmatricula-
re și 2 seturi de plăcuţe de înmatricula-
re, precum și un permis de conducere”, 
se arată în documentul citat.

Trei hoaţe, 
prinse de poliţişti după 
ce au agresat o vânzătoare
Poliţiștii clujeni au reţinut pentru 24 de 
ore trei femei bănuite de comiterea in-
fracţiunilor de tâlhărie și furt. “La data de 
18 mai, în jurul orei 15:30, cele trei fe-
mei, cu vârste cuprinse între 20 și 29 de 
ani, din judeţul Ialomiţa, comuna Baciu, 
respectiv municipiul Cluj-Napoca, ar fi 
sustras produse cosmetice dintr-un maga-
zin din Piaţa Mărăști, ascunzându-le sub 
îmbrăcăminte”, susţin poliţiștii. Potrivit 
IPJ Cluj, în momentul ieșirii din magazin, 
pentru a-și asigura scăparea, una dintre 
femei ar fi îmbrâncit-o pe vânzătoarea ca-
re a observat activitatea acestora, iar alta 
ar fi lovit-o cu palma. În urma sesizării, 
poliţiștii au întreprins de îndată activităţi 
pentru identificarea și depistarea femei-
lor. Cele în cauză au fost depistate într-un 
autobuz în Piaţa Mihai Viteazu. Asupra 
lor au fost găsite mai multe produse cos-
metice. La data de 19 mai, magistraţii au 
dispus măsura controlului judiciar pe o 
durată de 60 de zile.

Pe scurt

Sediul Consiliului 

Judeţean (CJ) Cluj 

va deveni, în doi ani, 

prima clădire administra-

tivă „verde” din România, 

luni fi ind anunţaţi câştigă-

torii concursului de soluţii 

pentru extinderea 

şi modernizarea instituţiei.

„S-a născut ideea de a ex-

tinde şi moderniza actualul 

sediu şi de a face o construc-

ţie „verde”, independentă 

energetic, cu costuri spre ze-

ro. În luna martie am dema-

rat concursul de soluţii, care 

nu a mai fost organizat în Ro-

mânia de 20 de ani pentru o 

clădire administrativă, iar un 

juriu alcătuit din arhitecţi de 

renume a stabilit proiectul câş-

tigător, din 19 proiecte depu-

se de societăţi de arhitectură. 

Sperăm ca în doi ani să pu-

tem inaugura noua clădire, 

astfel că sediul CJ Cluj va de-

veni prima clădire adminis-

trativă „verde” din România. 

Noul sediu va aduce o apro-

piere faţă de cetăţean, va avea 

noi birouri, spaţii multifunc-

ţionale generoase şi va avea 

o suprafaţă desfăşurată de 

7.000 metri pătraţi, faţă de 

3.000 metri pătraţi cât este în 

prezent”, a declarat luni, la 

anunţarea rezultatelor concur-

sului, vicepreşedintele CJ Cluj, 

Marius Mânzat.

Concursul de soluţii orga-

nizat de Ordinul Arhitecţilor 

din România (OAR) privind 

modernizarea clădirii sediu-

lui Consiliului Judeţean Cluj 

şi-a desemnat câştigătorii.

Marele premiu i-a revenit 

societăţii Starh – Arhitectură, 

Construcţii, Design SRL din 

Bucureşti. Autorul principal 

al proiectului este Florian Stan-

ciu, coautori fi ind Maria-Iulia 

Stanciu, Cristian Alexandru 

Beşliu, Octavian Bîrsan, Cos-

min Gălăţianu, Cosmin Valen-

tin Georgescu, Andrei Ioniţă.

Juriul de concurs a fost for-

mat din Claudiu Salanţă – ar-

hitect şef CJ Cluj şi arhitecţii 

Emil Ivănescu, Astrid Rottman, 

Eliza Yokina, Ion Răducanu.

„Proiectul este un răspuns 

matur, aprofundat şi asumat 

al temei de concurs. Acesta 

răspunde coerent şi argumen-

tat provocărilor şi difi cultăţi-

lor amplasamentului şi clă-

dirii existente. Soluţia propu-

să denotă o bună cunoaşte-

re a tehnologiei construcţiei, 

o siguranţă în abordare care 

poate fi  considerată garanţia 

unei bune realizări. Concep-

tul este, în esenţă, unul sus-

tenabil, reutilizând şi inclu-

zând construcţia existentă. 

Abordarea integrată a celor 

două componente ale temei, 

respectiv extinderea şi corpul 

existent, oferă posibilitatea 

realizării unui singur proces 

de certifi care şi premiza unui 

standard superior. Clădirea 

propusă îşi asumă un stan-

dard de sustenabilitate şi efi -

cienţă energetică mai înalt 

pentru clădirile public-admi-

nistrative. Propunerea con-

vinge prin simplitate, elegan-

ţă, atemporalitate şi coeren-

ţă, putând deveni cu uşurin-

ţă clădirea reprezentativă a 

Consiliului Judeţean”, au afi r-

mat membrii juriului.

Câştigătorul concursului de 

soluţii va primi contractul de 

proiectare a noului sediu, cu o 

valoare estimată la 970.000 lei.

Consiliul Judeţean Cluj a 

inaugurat prezentul sediu în 

august 2011, după ce a func-

ţionat ani buni în clădirea 

Prefecturii de pe Bulevardul 

21 Decembrie 1989. Clădirea 

este situată pe strada Doro-

banţilor, chiar lângă Biblio-

teca Judeţeană „Octavian Go-

ga”. Costurile actualului se-

diu s-au ridicat la 16,1 mili-

oane de lei. În prezent, clă-

direa are cinci etaje.

5 etaje nu mai sunt suficiente. 
CJ Cluj îşi „trage” sediu verde.
Se pare ca cele cinci etaje in care lucrează funcționarii Consiliului Judetean 
sunt total insuficiente, drept urmare, un nou sediu se va ridica în apropiere

Un nou sediu al Consiliului Județean se va ridica langă Biblioteca Județeană „Octavian Goga”

MEMBRII CONSILIULUI JUDEȚEAN 

„Proiectul este un răspuns matur, 
aprofundat şi asumat al temei de 
concurs. Acesta răspunde coerent 
şi argumentat provocărilor şi 
dificultăţilor amplasamentului şi 
clădirii existente. Soluţia propusă 
denotă o bună cunoaştere a 
tehnologiei construcţiei, o 
siguranţă în abordare care poate 
fi considerată garanţia unei bune 

realizări. Conceptul este,
în esenţă, unul sustenabil, 
reutilizând şi incluzând construcţia 
existentă. Abordarea integrată a 
celor două componente ale temei, 
respectiv extinderea şi corpul 
existent, oferă posibilitatea 
realizării unui singur proces 
de certificare şi premiza unui 
standard superior.“
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Organizaţia PRO 

România filiala Cluj 

iese la atac cu o echipă 

de tineri profesionişti, 

oameni de succes pe 

care i-a adus în 

prim-planul politicii 

locale şi naţionale. 

Sunt tineri care s-au 

remarcat de-a lungul 

timpului în diverse 

ipostaze, fie din mediul 

universitar, fie din 

mediul de business.

Adevărata surpriză este 

însă prezenţa Siginei Luca 

pe lista candidaţilor la ale-

gerile europarlamentare, tâ-

năra fiind cunoscută pen-

tru succesul pe care l-a do-

bândit în cariera ei de an-

treprenor, fiind un new en-

try valoros pentru organi-

zaţia PRO România Cluj.

Cu o experienţă de pes-

te un deceniu în domeniul 

afacerilor, tânăra antrepre-

noare Sigina Luca deţine 

una din cele mai mari fir-

me de curăţenie din regiu-

nea Transilvaniei. Luna 

Cleaning, brandul căruia 

i-a dat viaţă în urmă cu 8 

ani, are în prezent peste 

100 de angajaţi şi o cifră de 

afaceri de 1 milion de eu-

ro. UNTOLD, VIVO, MedLi-

fe, Regina Maria şi World 

Class sunt doar câţiva din-

tre clienţii cu nume mari 

care beneficiază de servi-

ciile Luna Cleaning. Expe-

rienţa dobândită în toţi aceş-

ti ani şi modul în care au 

afectat-o deciziile politice 

au determinat-o pe Sigina 

Luca să intre în politică, de 

partea PRO România.

„Am convingerea că nu 

e suficient să stai să pri-

veşti pasiv cum decid alţii 

pentru tine. Exercitarea 

dreptului la vot este abso-

lut necesară, dar este ex-

trem de important să te im-

plici. Pentru a schimba ce-

va cu adevărat e nevoie să 

participi în procesul deci-

zional. PRO România a adus 

împreună oameni profesio-

nişti, tineri şi competenţi, 

această abordare determi-

nându-mă să fac acest pas”, 

a declarat Sigina Luca.

Tânăra nu a mai făcut 

politică şi a recunoscut că 

decizia de a se înscrie în 

cursa pentru alegerile eu-

roparlamentare nu a fost 

una simplă.

„Cred că, în actualul con-

text relativ instabil, a intra 

în politică e de-a dreptul un 

act de curaj. Dar sunt deter-

minată să pun la bătaie toa-

tă experienţa mea şi dorin-

ţa de schimba lucrurile în 

bine”, susţine Sigina Luca.

Printre tinerii care au 

ales să se implice în politi-

că de partea PRO România 

Cluj se numără şi Leonard 

Horvath – istoric şi Direc-

tor General al Oficiului Ro-

mân pentru Drepturile de 

Autor, Gabriel Mihai Oniga 

– fost consilier local şi Fla-

viu Turcu – cercetător şi ca-

dru didactic la Universita-

tea Babeş-Bolyai.

Surpriza PRO România Cluj la alegerile 
europarlamentare: femeia de afaceri 
Sigina Luca, pe lista candidaților!

Publicat de SC Monitorul de Cluj S.R.L. la comanda PRO România CUI mandatar fi nanciar: 41190009. Tiraj: 3001 exemplare.

Senatorul PNL Florin Cîţu 

şi deputatul PNL Dan 

Vîlceanu au înregistrat la 

Senat un proiect care preve-

de anularea contribuţiilor 

de asigurări sociale de 

sănătate, datorate din peri-

oada 2014-2017, pentru per-

soanele care au primit deci-

zii de impunere 

de la ANAF.

„Din ordinul lui Dragnea, 

anul trecut, ANAF a recalculat 

contibuţile pentru perioada 

2014-2017. O recalculare abu-

ziva care arată diperarea aces-

tui Guvern. În acelaşi timp es-

te o răzbunare a lui Dragnea 

pe toţi cei din sectorul privat, 

pe profesiile liberale. Proiectul 

de lege elimină acest abuz al 

ANAF la ordinul lui Dragnea. 

ANAF deja a emis 3.900.000 

de decizii de impunere şi mai 

urmează. În total emit 5.000.000 

de decizii de impunere. Adică 

peste 4 milioane de români sunt 

suprataxaţi la ordinul lui Liviu 

Dragnea. Am depus acest pro-

iect pentru a elimina acest abuz. 

Prin această lege se anulează 

contribuţiile recalculate de 

ANAF celor peste 4 milioane 

de români. Mai mult, cei care 

au plătit primesc banii înapoi. 

Este singura măsură corectă 

pentru români. Şi le promit că 

voi prezenta public votul fi e-

cărui parlamentar. Să ştie toţi 

românii cine votează abuzuri-

le statului împotriva românilor. 

Ajunge cu astfel de măsuri”, a 

declarat Florin Cîţu.

Proiectul de lege al liberali-

lor prevede anularea contribu-

ţiei de asigurări sociale de să-

nătate pentru persoanele care 

au primit decizii de impunere 

în acest sens, pentru veniturile 

obţinute în perioada 2014-2017.

Guvernul a decis să anuleze 

contribuţia de asigurării sociale 

de sănătate, precum şi obligaţi-

ile fi scale accesorii aferente aces-

tora, stabilite prin decizie de im-

punere emisă şi comunicată con-

tribuabilului doar pentru o par-

te dintre cetăţenii care au primit 

decizii de impunere în urma re-

calculărilor făcute de ANAF.

Liberalii susţin, în expune-

rea de motive, că guvernul a 

identifi cat doar 600.000 de con-

tribuabili în această situaţie, în-

să numărul acestora este mult 

mai mare, circa 3.900.000 de 

persoane primind decizii de im-

punere anuală.

„La nivelul ANAF, pentru pe-

rioada 2014-2017 au fost deja emi-

se şi transmise aproximativ 

221.000 decizii de impunere anu-

ală în perioada decembrie 2018 

– 31 martie 2019 şi sunt în curs 

de comunicare prin mijloace elec-

tronice de transmitere la distan-

ţă sau prin Unitatea de Imprima-

re Rapidă aproximativ 3.900.000 

decizii de impunere anuală. Dar 

guvernul a identificat doar 

600.000 de contribuabili pentru 

care s-au generat sau urmează 

să se genereze decizii de impu-

nere anuală pentru stabilirea con-

tribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate şi care benefi ciază de 

anularea contribuţiilor pentru pe-

rioada 2014-2017”, se arată în ex-

punerea de motive a proiectului.

Liberalii susţin că „decizia gu-

vernului este evident discrimi-

natorie şi neconstituţională, iar 

prezentul act normativ îndreap-

tă această situaţie, extinzând anu-

larea contribuţiei pentru toţi con-

tribuabilii pentru care s-au gene-

rat sau urmează a se genera de-

cizii de impunere anuală pentru 

stabilirea contribuţiei de asigu-

rări sociale de sănătate pentru 

perioada 2014-2017”.

Proiectul de lege vine în con-

textul în care săptămâna trecu-

tă Guvernul a adoptat o ordo-

nanţă de urgenţă care se aplică 

celor 600.000 de contribuabili 

care au realizat venituri sub ni-

velul salariului minim pe eco-

nomie, dar care erau obligaţi să 

plătească asigurări sociale de 

sănătate la nivelul salariului mi-

nim pe economie, în perioada 

2014-2017.

Amnistie fiscală extinsă? O nouă propunere

Ministrul Muncii, 

Marius Budăi, a anunţat 

luni, într-o conferinţă de 

presă la Sibiu, că este 

posibil ca şi elevii să 

beneficieze în viitor de 

transport gratuit cu tre-

nul, cum au în prezent 

studenţii.

Întrebat de ce elevii nu 

pot călători gratis cu trenul, 

aşa cum o fac studenţii, mi-

nistrul Budăi a spus: „Nu 

avem nicio intenţie să scoa-

tem subvenţiile pentru stu-

denţi din calcul. Noi le-am 

dat, noi le vom păstra. Con-

siderăm că studenţii circu-

lă în acest moment mult mai 

des decât elevii. Probabil, 

pe viitor ne vom gândi şi la 

extinderea acestei măsuri, 

dar acum suntem în aceas-

tă situaţie şi noi asigurăm 

că atât timp cât suntem la 

guvernare, nu avem de gând 

să o scoatem. Pe viitor ne 

putem gândi şi la extinde-

rea acestei măsuri şi la elevi”.

Prezent la aceeaşi confe-

rinţă de presă, ministrul Tu-

rismului, Bogdan Trif, a ară-

tat că acest sector are foar-

te mult de câştigat prin fap-

tul că studenţii merg mai 

des la mare de când călăto-

resc gratis cu trenul.

„Ne ajută foarte mult din 

punct de vedere turistic, 

pentru că ştim, studenţii au 

un buget restrâns pentru 

vacanţe şi atunci această 

măsură chiar a venit în în-

tâmpinarea lor. Sunt foarte 

mulţi studenţi care vin la 

mare profitând de acest 

drept şi călătorind cu tre-

nul în mod gratuit. Deci, 

categoric, nu o să scoatem 

această măsură”, a spus mi-

nistrul Bogdan Trif, lider al 

PSD Sibiu.

Promisiune electorală PSD? 
Elevii, gratuități pe tren?
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Clădirile ghetoului evre-

iesc din Iris au fost 

demolate pentru a facilita 

construirea unui ansam-

blu imobiliar. Memoria 

celor 20.000 de sufl ete 

deportate la Auschwitz 

în 1944, cel mai probabil, 

nu va fi  onorată prin 

amplasarea vreunui 

monument.

Mihai Wittenberger, mem-

bru în compartimentul de 

cercetare arheologică al Mu-

zeului Naţional de Istorie a 

Transilvaniei, a explicat 

strânsa legătură dintre cer-

cetarea arheologică şi dez-

voltarea imobiliară a Cluju-

lui post decembrist.

„În perioada interbelică, 

în anuarul statistic, se arăta 

că populaţia evreiască a Clu-

jului era între 15 şi 20%. Mi-

cul comerţ şi mica economie 

erau susţinute de către evrei. 

Hoştezenii şi bulgarii ţineau 

agricultura. Până în primăva-

ra anului ‘44 pe evrei i-au lă-

sat în pace. Abia în ‘44 când 

s-au schimbat lucrurile şi în 

Ungaria, atunci au fost mu-

taţi pur şi simplu în acel ghe-

tou”, a explicat Wittenberger.

Politicienii 
şi administraţia locală 
au ignorat istoria Clujului

„În istoria recentă, la Po-

lus, eu am făcut prima sesi-

zare. Nu începuseră săpătu-

rile iar numai din ce am gă-

sit la sol am pus condiţia de 

supraveghere a lucrărilor şi 

aşa s-a ajuns în fond la lu-

crările acelea mari. Au mai 

fost situri arheologige la Ju-

cu, pe centura de ocolire a 

Clujului. Mintea conducerii 

comuniste a fost să radă cât 

se poate de mult. Chiar cen-

trul istoric nu au putut. Du-

pă ‘90, în timpul lui Funar, a 

venit marea românizare a Clu-

jului. Ulterior, au venit reven-

dicările. Multe dintre ele au 

fost făcute prin intermediari 

fi indcă moştenitorii de drept, 

fi e nu mai erau, fi e s-au in-

ventat, fi e au vândut foarte 

ieftin unor intermediari. Au 

venit nişte băieţi şmecheri 

care au revendicat o grăma-

dă de clădiri monumente is-

torice. Multe dintre aceste 

clădiri au fost lăsate ani buni 

în paragină.

În ultimii ani, după ce Pri-

măria a mărit impozitul pe 

clădirile lăsate în paragină, 

proprietarii au fost obligaţi 

să execute lucrări de refaţa-

dizare. În Piaţa Muzeului au 

demolat o clădire monument 

istoric şi au construit o har-

dughie de sticlă şi beton. Ar-

gumentul, în general, la şme-

cherii aceştia este că au vrut 

să o consolideze, dar clădi-

rea/faţada clădirii s-a prăbu-

şit în timpul lucrărilor. În Bu-

cureşti, modelul era incendi-

erea. Acest mod de operare 

nu e unul nou, al istoriei post-

decembriste. Se practica în 

anii “30 în Bucureşti. Când 

cineva voia un teren incen-

dia casa şi cumpăra casa in-

cendiată la bani de nimic”, a 

mai afi rmat Wittenberger.

Pentru că administraţia 

locală a făcut greşeli, s-a 

ajuns să se construiască clă-

diri futuriste în zonele de 

protecţie istorică.

„În Cluj, băieţii deştepţi 

au achiziţionat imobilele mo-

nument istoric, le-au lăsat în 

paragină pentru ca ulterior 

să construiască peste ele. Din 

punctul acesta de vedere, 

primăria lui Boc a făcut enor-

me porcării. Ar fi  greşeală 

dacă s-ar putea corecta. Dar 

să construieşti într-o zonă 

de monumente istorice, într-o 

zonă de protective, de fapt, 

2 blocuri turn, mă refer la 

cele din Mihai Viteazu, e clar 

că acolo nu e nicio greşea-

lă. PUG-ul Clujului a fost fă-

cut pentru a se putea să fi e 

făcute derogări. Tot după mo-

delul turnurilor din Mihai 

Viteazu, se construieşte mon-

struozitatea de hotel de pe 

Avram Iancu. Este în zona 

de protecţie a monumente-

lor istorice de grad A şi tot 

s-a dat derogare pentru bă-

ieţii deştepţi”, a declarat ar-

heologul.

În următorul deceniu, în 

zona istorică a Clujului vor 

răsări clădiri noi ridicate 

peste actulele imobile mo-

nument istoric, avertizează 

arheologul.

„Dacă nu se schimbă ce-

va vor răsări clădiri peste imo-

bilele monument istoric. În 

Piaţa Avram Iancu este un 

hotel construit peste zidul ce-

tăţii între două clădiri monu-

ment istoric. Nu primarul e 

de vină. Funcţionarii din pri-

mărie fac chestiile astea să 

ne înţelegem. Cei de la urba-

nism. Dacă băiatul are ochi 

albaştri şi e simpatic atunci 

se face derogare de la PUG”, 

a susţinut Wittenberger.

Sibiul şi Barcelona, 
exemple de urmat

„La Sibiu, în afara cen-

trului istoric s-au construit 

clădiri moderne. În interio-

rul oraşului vechi nu s-a 

construit absolut nimic mo-

dern. Nu s-au construit zgâ-

rie nori. Sunt chestii mini-

me de urbanism dacă vrei 

să îţi păstrezi farmecul unui 

oraş. Un hotel poţi să îl con-

struieşti nu doar în centru. 

Poţi să construieşti dar să 

păstrezi faţada clădirii. Se 

pot găsi soluţii urbanistice. 

Se practică peste tot în Eu-

ropa. La noi nu se respectă 

autorizaţiile de construire. 

Sunt o grămadă de exemple 

de clădiri aprobate cu 4 eta-

je şi şmecherii au pus o man-

sardă cu încă 3 nivele. Este 

urât când te uiţi la clădirile 

monument din centrul Clu-

jului că apare câte un turn. 

Terenurile sunt foarte scum-

pe. Din acest motiv dezvol-

tatorii imobiliari doresc să 

îşi scoată profitul de pe ver-

ticală. Cu cât au mai multe 

etaje cu atât profitul este 

mai mare. Clădirea Filarmo-

nicii nu mai este filarmoni-

că, ci hotel. În zona centra-

lă au lucrat numai cei de la 

Academie care, întotdeau-

na, au dat liber la construc-

ţie şi atunci apare rapid o 

clădire nouă. Ar fi frumos 

să se păstreze în subsoluri 

chiar dacă e un bloc sau o 

clădire modernă deasupra, 

subsolul să fie vizitabil. 

Acest model funcţionează 

în Barcelona unde jumăta-

te din oraşul roman şi me-

dieval timpuriu e în subso-

luri şi se poate vizita. Dacă 

se vrea se poate, dar costă”, 

a declarat Wittenberger.

Spaţiile verzi la distanţe 
mari de centrul oraşului 
sunt inutile

„Trasarea peste terenurile 

oamenilor a unor spaţii verzi 

sunt nişte abuzuri. Spaţiile 

verzi trebuiau respectate în 

PUG şi nu puteau să facă su-

biectul unor tranzacţii. Primă-

ria să răscumpere terenurile 

peste care au trasat spaţii ver-

zi prin PUG, ar trebui să răs-

cumpere acele terenuri cu pre-

ţul corect. Să faci spaţii verzi 

la 7 kilometri de centru mi se 

pare o năzbâtie. În Gheorgheni 

sunt nişte blocuri noi, un car-

tier dormitor de tip Mănăştur 

sau Floreşti. E absolut înfi o-

rător”, mai spune acesta.

Cartier de blocuri 
în Sopor, „o nenorocire”

„În Sopor dacă ar fi car-

tier de case nu ar fi o pro-

blemă. Un cartier de blo-

curi e o nenorocire. Cartie-

rul de blocuri înseamnă 

transport, drumuri mai la-

te, infinite locuri de parca-

re. Acel cartier va fi echi-

valentul Floreştiului. Dez-

voltarea pe termen mediu 

şi lung a oraşului trebuie 

gândită foarte, foarte seri-

os. Este inadmisibil că spa-

ţiile verzi în Cluj se restrâng 

continuu. Făgetul e plin de 

garduri de sârmă ghimpa-

tă, deşi era domeniu public 

al oraşului. Multi dintre cei 

care au dobândit terenuri 

acolo au fost împroprietă-

riţi de Funar. Majoritatea 

erau veterani de război mor-

ţi. Moştenitorii lor au be-

neficiat de terenuri dar toc-

mai în Făget? Zona verde 

este plămânul Clujului ca-

re şi aşa este sufocat. De 

pe Feleac se vede o ciuper-

că imensă neagră. E polu-

area din Cluj. Primăria ar 

trebui să aranjeze PUG-ul 

în aşa fel încât să nu poa-

tă face scamatorii, derogări 

şi să fie suficient de sever 

încât să fie respectat. Le-

gislaţia nu e făcută să îi în-

frâneze pe cei care nu res-

pectă legea contrucţiilor”, 

a încheiat Wittenberger.

ADMINISTRAȚIA CLUJEANĂ, MÂNĂ ÎN MÂNĂ CU BĂIEȚII DEȘTEPȚI DIN IMOBILIARE? 

Clădirile monument istoric, 
îngropate de lăcomia constructorilor
Greșelile administrației locale clujene au fost speculate în timp de băieții deștepți din imobiliare. 
Clădirile monument istoric au fost acoperite de imobile cu arhitectură futuristă.

Ideea comuniștilor a fost să radă cât de poate de mult. dar au avut grijă ca biserica de la Calvaria să nu fi e distrusă

Monitorul de Cluj a atras 

atenția, săptămâna trecută 

de faptul că ghetoul 

de la fabrica de cărămidă 

din Iris a fost ras pentru 

a face loc unor clădiri 

de birouri şi apartamente.

Clădirile celui mai mare 

ghetou evreiesc din Transilva-

nia de Nord au fost puse la 

pământde buldozerele unei fi r-

me de construcţii. Imobilele şi 

terenurile de pe Bulevardul 

Muncii 4-6 sunt private,iar cum 

Clujul este un El Dorado imo-

biliar, proprietarul a decis să 

edifi ce mai multe clădiri de bi-

rouri şi apartamente.

Contactat telefonic Schwartz 

Róbert, preşedintele Comuni-

tăţii Evreilor din ClujNapoca, 

a afi rmat că terenurile pe ca-

re a fost înfi inţat în 1944 ghe-

toul de la Fabrica de cărămi-

dă nu au aparţinut niciodată 

comunităţii evreieşti din Cluj. 

Schwartz a declarat că nu ştie 

ce se va construi peste.

„Ştiu despre faptul că a fost 

demolată (n.red. fabrica), sau 

făcut fotografi i în timpul lu-

crărilor. Nu am nicio idee ci-

ne sau ce se construieşte aco-

lo, acele clădiri nu au fost în 

proprietatea noastră, acolo a 

fost ghetoul. Erau şi clădirile 

de vizavi, dar au fost demola-

te de mult timp, uscătoarele 

vechii fabrici au fost deja pu-

se la pământ. Mai este placa 

comemorativă montată încă 

de pe vremea lui Funar, din 

câte am auzit aceasta a fost 

demontată, urmând să fi e am-

plasată în alt loc dar, repet, as-

ta e numai din auzite. Placa 

nu a fost a noastră, nu am ce-

rut-o, a fost montată de Pri-

măria Cluj-Napoca, la iniţiati-

va lui Gheorghe Funar, tot el 

a formulat şi inscripţia. Pe noi 

nu ne-a anunţat nimeni ofi ci-

al (n.red. despre demolări), nu 

am nicio idee ce se pregăteş-

te acolo, tot ce ştiu e că totul 

a fost vândut de foarte mult 

timp, în trecut erau zeci de fi r-

me care aveau acolo depozi-

te”, a declarat preşedintele Co-

munităţii Evreilor din ClujNa-

poca, Schwartz Róbert, pen-

tru Monitorul de Cluj.

De ghetoul evreiesc 
s-a ales praful
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Clujeanul Mircea 

Miclea, fost ministru 

al Educației, a explicat 

marile diferențe dintre 

educația din Finlanda 

și cea din România, 

care fac ca sistemul 

românesc de învățământ 

să rămână încă departe 

de rezultate pentru 

majoritatea copiilor.

Rezultatele testelor PISA 

2015 arată că Finlanda este pe 

locul 5 din 70 de țări și eco-

nomii studiate, în timp ce Ro-

mânia este pe locul 48. Clu-

jeanul Mircea Miclea a expli-

cat pentru edupedu.ro ce are 

Finlanda valoros în educație 

și care sunt problemele de ca-

re țara noastră s-ar putea lo-

vi în cazul în care acest sis-

tem ar fi  aplicat.

Ce are în plus 
sistemul fi nlandez

Profesorii sunt mai bine 

pregătiți, dar și mai respectați, 

iar formarea lor este una ri-

guroasă.

„Finlanda are o formare 

a profesorului la nivel de 

masterat, nu la nivel de 

licență cum e la noi, acum. 

În viziunea doamnei An-

dronescu, din nou se intro-

duce masteratul didactic, 

care este însă deja în lege. 

Deci reciclează din nou, sub 

forma unui principiu gene-

ral, o soluție care este un 

paragraf de lege în care se 

descrie totul exact și care 

este în vigoare. După cum 

spuneam, viitorul putea în-

cepe acum 8 ani”, a expli-

cat Miclea. 

În Finlanda, cadrul didac-

tic are parte de o formare foar-

te riguroasă. De asemenea, 

dascălii au un statut social î-

nalt și sunt respectați, motiv 

pentru care și salarizarea es-

te foarte bună. 

„La noi, salarizarea profe-

sorilor la intrare este extrem 

de redusă. La noi, au salarii 

foarte mari profesorii la fi nal 

de carieră și foarte reduse la 

intrarea în carieră și atunci 

nu încurajezi intrarea. Sala-

riul minim brut în Finlanda, 

deci salariul de intrare prac-

tic, reprezintă 92,1% din PIB-

ul per capita. La maxim re-

prezintă 119,8% din PIB. În 

România, salariul minim re-

prezintă 47% din PIB, iar la 

ieșire reprezintă 125% din 

PIB. Asta îți arată foarte clar: 

noi încurajăm să vină oame-

nii să facă meseria de profe-

sor sau nu? Uite, fi nlandezii 

încurajează. De ce? Pentru că 

de la început salariul lor es-

te 92,1% din PIB-ul per ca-

pita și crește, pe măsură ce 

trec anii, dar crește la 119,8%. 

La noi, la intrare salariul e 

47%, deci toată lumea fuge. 

De ce: e fraier să vină să ai-

bă un salariu care reprezin-

tă 47% din PIB-ul per capi-

ta? Deci ei stimulează intra-

rea în sistem, noi nu stimu-

lăm deloc intrarea în sistem 

și stimulăm mai degrabă ră-

mânerea în sistem, până nu 

mai poți. Diferența e enormă 

între salariul de intrare și fi -

nal”, a spus fostul ministru. 

Pe lângă problema lipsei 

unei programe structurate exis-

tă și problema cadrelor didac-

tice slab pregătite. 

Psihologul a adăugat că ar 

fi  posibilă o implementare a 

sistemului fi nlandez în Ro-

mânia, dacă preluarea ar fi  

refl exivă, adaptativă și nu 

mecanică. 

Ce merită menținut 
din sistemul românesc 
de învățământ?

Mircea Miclea a mărturisit 

că există și părți bune ale sis-

temului educațional românesc, 

care merită să fi e păstrate. 

„Sunt multe lucruri care 

merită menținute, din siste-

mul românesc de învățământ. 

Așa cum este acum sistemul, 

cu clasa pregătitoare și evalu-

area după fi ecare ciclu curri-

cular la clasele a II-a, a IV-a, 

a VI-a și a IX-a – ar fi  trebuit 

să fi e, este unul foarte bine-

venit, pentru că este exact eva-

luarea formativă pe care tu o 

poți utiliza pentru a corecta 

din timp deficiențele de 

învățare ale elevilor. Se fac 

evaluările, dar rezultatele la 

aceste evaluări  nu sunt utili-

zate pentru remedierea 

defi ciențelor, ci sunt ascunse. 

[…] Sunt prezentate și la ni-

vel de minister atât de vag, că 

nimeni nu știe ce să facă cu 

ele. Iar profesorii, la nivel de 

clasă, le spun părinților: dom-

ne’, nu le luați în calcul, că 

nu au nicio valoare. Ăsta e un 

lucru care merită să rămână”, 

a explicat fostul ministru.

Miclea despre sistemul 
finlandez de educație
Este posibilă implementarea acestui sistem 
în învățământul românesc? 

Proba scrisă pentru exame-

nul de certifi care a califi că-

rii profesionale a absolven-

ţilor învăţământului postli-

ceal a fost modifi cată fără 

niciun anunţ din partea 

Ministerului Educaţiei, 

printr-un ordin de ministru 

semnat de Ecaterina 

Andronescu, apărut vineri 

în Monitorul Ofi cial. 

Documentul face modifi cări 

în calendarul examenului 

cu doar o lună înaintea 

începerii înscrierilor.

Modifi cările sunt la desfăşu-

rarea probei practice, care a fost 

prelungită până pe 1 iulie, în loc 

de 28 iunie cum era, dar şi la 

proba scrisă, care a fost mutată 

de pe 1 iulie, pe 2 iulie 2019. De 

remarcat ar fi  că data afi şarii re-

zultatelor nu s-a modifi cat. Cu 

alte cuvinte, imediat după sus-

ţinere probei scrise, şcolile post-

liceale care organizează această 

probă sunt obligate să afi şeze re-

zultatele. Contestaşiile pot fi  de-

puse pe 3 iulie, nu pe 2 şi 3 cum 

era în ordinul iniţial.

Starea sistemului de Educație 

este considerată drept rea de 57% 

dintre participanții la Barometrul 

de opinie publică al Academiei 

Române și foarte rea de 21,3% 

dintre respondenți. În altă ordine 

de idei, 16% cred că situația 

Educației este bună și 2,2% foar-

te bună. Percepția despre sistemul 

de Educație este asemănătoare cu 

cea despre starea economiei 

românești, potrivit datelor citate.

Despre starea sistemului 

educaționl 78,3% spun că este 

rea și foarte rea, în percepția lor, 

iar 19,9% cred că este bună și 

foarte bună. 2,8% nu au răs-

puns. În privința situației eco-

nomice a României, procentele 

sunt apropiate: 19,3% susțin că 

ar fi  bună și foarte bună, în timp 

ce restul de 76% au spus că e 

rea sau foarte rea.

Andronescu a mutat proba scrisă pentru 
absolvenții de postliceale fără să anunțe

MIRCEA MICLEA | 
fostul Ministu 
Educației

 „Finlanda are 
o formare a 
profesorului la nivel 
de masterat, nu la 
nivel de licență cum 
e la noi, acum. 
În viziunea doamnei 
Andronescu, din nou 
se introduce 
masteratul didactic, 
care este însă deja 
în lege. Deci 
reciclează din nou, 
sub forma unui 
principiu general, 
o soluție care este 
un paragraf de lege 
în care se descrie 
totul exact și care 
este în vigoare. 
După cum spuneam, 
viitorul putea începe 
acum 8 ani “
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La aniversarea celor 18 

ani de la prima ediție, 

Festivalul Internațional 

de Film Transilvania 

(TIFF) celebrează, printr-o 

serie de proiecții și eveni-

mente speciale, cinemato-

grafi a română și succesele 

profesioniștilor din dome-

niu, aici și peste hotare.

Sute de invitați vor ve-

ni la Cluj între 31 mai și 9 

iunie, pentru a-și întâlni pu-

blicul și pentru a fi  prezenți 

la numeroasele premiere 

anunțate.

Joi, 6 iunie, actorul Pavel 
Bartoș își face debutul regi-

zoral alături de publicul TI-

FF din Piața Unirii Open Air, 

cu scurtmetrajul Romanian 
Tradition. Comedia pe care 

o semnează este bazată pe o 

întâmplare reală, petrecută la 

o nuntă sătească, și are o 

distribuție generoasă. Parte 

din aceasta va fi  alături de Pa-

vel Bartoș, la Cluj-Napoca.

Moromeții 2 vine, la rândul 

său, cu parte din echipă, acto-

rii Horațiu Mălăele, Dana Do-
garu, Iosif Paștina, Gheorghe 

Visu și regizorul Stere Gulea, 

urmând să fi e prezenți la Cluj.

Un Premiu pentru întreaga 
carieră îi va fi  oferit Oanei Pă-
unescu, unul din cei mai 

importanți și prolifi ci creatori de 

costume de fi lm din Romania. 

Între 31 mai și 8 iunie, 

creațiile Oanei Păunescu vor 

putea fi admirate la Muze-

ul de Artă din Cluj-Napo-

ca, în cadrul expoziției 

EPIC, o călătorie simbolică 

generată de mii de ore de 

lucru transpuse într-un con-

cept al visării, care mar-

chează evadarea personală 

din planul real în cel ireal. 

Joi, 6 iunie, Oana Pău-

nescu va fi prezentă la 

proiecția fi lmului Ce s-a în-
tâmplat cu luni/What Hap-
pened to Monday, thriller-ul 

science fi ction regizat, în 2017, 

de Tommy Wirkola. 

O proiecție-eveniment îi 

va fi dedicată la această 

ediție uneia dintre cele mai 

importante personalități fe-

minine din istoria țării. Dez-

văluind detalii prea puțin 

cunoscute din viața eroinei, 

documentarul Maria, inima 
României, produs de John 
Florescu, este cea mai am-

plă prezentare a Reginei: în 

filmul proiectat la TIFF sâm-

bătă, pe 1 iunie, în prezența 

realizatorilor.

De pe covorul roșu de la 

Cannes, alături de echipa fi l-

mului La Gomera, regizorul 

Corneliu Porumboiu va fi  pre-

zent la prima proiecție din Ro-

mânia a celei mai noi pelicu-

le pe care o semnează. Monștr. 
Nu va lipsi de la eveniment 

nici scriitorul Marin Mălaicu-
Hondrari, autorul bestseller-

ului ,,Apropierea’’, care a in-

spirat scenariul fi lmului. Pu-

blicul va putea urmări în pre-

mieră mondială fi lmul MO, de-

butul regizorului Radu Drago-
mir, care va fi  prezent la 

proiecția fi lmului alături de in-

terpreta rolului principal, actrița 

Dana Rogoz. Regizorul Bog-
dan Mirică și toți eroii seria-

lului UMBRE vor sosi la Cluj 

în Ziua HBO, joi 6 iunie, pen-

tru a prezenta fanilor, în pre-

mieră, primul episod din cel 

de-al treilea sezon.

Cineaștii români vin la întâlnirea cu publicul clujean la TIFF 2019

Regizorul Cornel Porumboiu

După ce timp de aproape 

șapte ani de zile i-au 

înveselit pe bolnavi,

 pe aparținători și pe 

cadrele medicale din 

spitalele clujene, acum, 

artiștii de la Create.Act.

Enjoy au extins proiec-

tul lor și în alte orașe.

Au adus bucurie într-un 
singur spital, acum 
aduc la nivel național

Ajuns la a şaptea ediţie, 

proiectul Terapie prin Artă by 

Create.Act.Enjoy a început în 

2012 într-un singur spital clu-

jea. După prima ediție, tine-

rii artiști au decis să conti-

nue cu proiectul, ajungând 

să aplice Terapia prin artă la 

șase spitale din Cluj-Napoca. 

După șase ani de muncă, pro-

iectul artiștilor clujeni a ajuns 

să fi e recunoscut la nivel 

național și astfel nominalizat 

la premiile COPAC (Coaliția 

Organizațiilor Pacienților cu 

Afecțiuni Cronice), eveni-

ment care a fost gândit pen-

tru a face cunoscute publi-

cului larg proiectele frumoa-

se din domeniul sănătății. 

Anul acesta s-a extins naţi-

onal, cu câte o săptămână 

de activităţi cultural-artisti-

ce la spitale din Râmnicu 

Vâlcea şi Alba Iulia. 

„Am creat Terapie prin prin 

Artă by Create.Act.Enjoy în 

2012, din dorinţa de a con-

tribui la starea de bine a co-

munităţii din care facem par-

te şi cu scopul de a oferi al-

ternative creative de recupe-

rare persoanelor internate. 

Proiectul a tot crescut, iar ex-

tinderea naţională a fost un 

pas fi resc pe care ni l-am a-

sumat, tocmai din convinge-

rea că ceea ce facem poate 

să producă un impact sem-

nifi cativ în vieţile oamenilor. 

Anul acesta, ne desfăşurăm 

activitatea în 8 spitale din ţa-

ră, implicând în activităţile 

noastre nu doar pacienţii, ci 

şi personalul medical sau 

chiar persoanele din cadrul 

comunităţilor locale care îşi 

doresc să producă o schim-

bare prin implicarea lor în 

calitate de voluntari. Ne bu-

curăm să fi m pentru prima 

oară la Alba Iulia şi suntem 

pregătiţi pentru o săptămână 

plină de zâmbete şi activităţi 

artistice interactive”, spune 

Diana Buluga, actriţă, co-fon-

dator şi coordonator al pro-

iectului Terapie prin Artă by 

Create.Act.Enjoy.

Clujenii se vor bucura 
de terapie prin artă 
și în această vară

Partea a doua a proiectu-

lui se va desfăşura în 6 spita-

le clujene, în perioada iunie-

iulie. Activităţile vor fi  reali-

zate cu implicarea a peste 50 

de artişti profesionişti (actori, 

regizori, fotografi , videografi , 

muzicieni, designeri) şi apro-

ximativ 100 de voluntari.

Echipa organizațională es-

te formată din: Cristian Pas-

cariu, care e regizor de fi lm 

și coordonează momentele 

artistice itinerante, Raluca 

Bugnar care e coordonator 

de voluntari, Diana Buluga 

care e coordonatorul artistic 

al programului și Paul Sebas-

tian Popa, trainer de terapie 

prin artă și actor.

Terapie bazată 
pe activități artistice

Iniţiativa asociaţiei cluje-

ne Create.Act.Enjoy are ca 

scop promovarea unui tip de 

terapie bazat pe activităţi ar-

tistice şi creative care infl u-

enţează sănătatea psihică, 

emoţională şi fi zică a persoa-

nelor de orice vârstă, oferin-

du-le oportunitatea de a for-

ma noi legături sociale. Pro-

iectul vine în sprijinirea efor-

turilor medicilor, pacienţilor 

şi apropiaţilor acestora de-a 

spori efectele tratamentelor 

din spitale prin activităţi com-

plementare, bazate pe artă şi 

interacţiune. Implicarea ar-

tiştilor şi a voluntarilor în ac-

tivităţi directe cu persoanele 

din unităţile spitaliceşti con-

tribuie la crearea sentimen-

tului de comunitate, la pro-

movarea unei stări de bine şi 

a importanţei consumului de 

artă în societate.

Terapia prin Artă a trecut de granițele Clujului
Proiectul realizat de Create.Act.Enjoy s-a extins la nivel național

Artiștii îi înveselesc pe pacienții din spitalele clujene

Terapia prin artă le dă o stare de bine 

Proiectul a fost bine primit atât de pacienți, cât și de cadrele medicale
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

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

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

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

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

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

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 pen-
tru locuinţă închiriere, investiţie. 
Apartamentul este compus din 2 
camere, 1 living, 1 bucătarie, 2 
băi, 2 balcoane, 2 spaţii de depo-
zitare, loc de parcare cu CF. Pret 
119.900 Euro, negociabil. 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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând 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-
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rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

¤ P.f.vând teren 52463 mp. situat 
în zona metropolitană (Oradea) 
la ieșirea din Osorhei spre Cluj cu 
front de 80 m la E60. Pret 9 eur/
mp.Tel.0774033770 (24.30)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare 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. Valea 
Fânaţelor, zona de case, 27 m front 
la drum, carte funciară, cadastru, 
curent electric, preţ 10 euro/mp. In-
formaţii și detalii suplimentare la 
telefon 0747-968769. (3.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia Sopor 
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. (6.7)

¤ VÂND teren extravilan în apro-
pierea satului Gheorgheni, la 10 
km de Cluj-Napoca (locaţie apro-
ximativă: deasupra bisericii refor-
mate, zona sere). Panorama deo-
sebită, aer curat, pomi fructiferi. 
Suprafaţa 2900 mp. Informaţii și 
detalii suplimentare la tel. 
0745-096212.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare 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 autoutili-

tar FORD TRANZIT descoperit, 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 localităţii. Aștept oferte pentru 
contract de închiriere. Rog și ofer seri-
ozitate. Tel. 0741-100529. (7.8)

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat 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. (36.40)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, 
care sa știe să mulgă. Cerem și ofe-
rim seriozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul gastro-
nomiei, part-time (în zilele libere), 
experienţă în domeniu. Cer și ofer 
seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314

CERERI

¤ 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. (7.7)

¤ 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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Vând hotă electrică de bu-
cătărie, folosită, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-100529. (10.11)

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi + auto-
turism. Pentru detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (10.11)

¤ 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. (9.11)

MOBILIER

¤ 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. Meri-
tă văzute, preţ negociabil. Infor-
maţii la tel. 0741-100529. (6.7)

¤ 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. (9.11)

MEDICALE

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

DIVERSE

¤ Vând biciclete copii. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (8.11)

¤ Asigur loc de depozitare pă-
mânt din evacuări, preţ 70 
RON/tonă. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0758-051260. (5.7)

¤ Vând covoare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (8.11)

¤ 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. (8.11)

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

¤ Vând cizme de piele bărbă-
tești, cu tureac înalt (piele 
porc), mărimea 46, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (7.8)

¤ Vând 3 saci de grâu pentru 
păsări, preţ negociabil. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (8.11)

¤ Vând motor electric, nou, mar-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ca SAYLOR pentru barci pneuma-
tice, preţ 100 Euro. Informaţii su-
plimentare la tel. 0744-479172. 
(8.11)

¤ Vând un PH α temperature 
metru digital, portabil, preţ 50 
Euro. Inf. la telefon 
0744-479172. (8.11)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-

tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 
0758-939822.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimatie de student 
pentru reducere la transport: Ce-
vik Ozge, Erasmus Turcia,  UTC-N.  
Contact: cevikozgee@gmail.com. 
O declar nula.

Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 
25 lei pe lună

¤  citeşti 
cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi 
la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

0264.59.77.00
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

 13:30 Pofticioși, la 

cratiţă! 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:10 Maghiara de pe unu 

16:55 Să mergem impreună! 

17:00 Aripile Nordului 

17:55 Să mergem impreună! 

18:00 EuRo19 

18:30 Lumea azi 

19:00 Feţe-feţe 

20:00 Telejurnal 

20:30 Tema zilei 

21:00 EuRo19 

22:10 Marele jaf al trenului 

ANTENA 1

12:00 Observator 

14:00 Fetita mea 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Chefi  la cuțite 

23:30 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

12:00 Teleshopping 

14:00 Benny Hill Show 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Orgolii 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 
mai bine 

20:30 Pentru patrie 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Betman 

23:35 Focus din inima 
României 

KANAL D

13:00 În căutarea adevărului 

15:00 Teo Show 

17:00 Puterea dragostei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Pretul fericirii 

22:30 Vulturii de noapte 

00:30 Știrile Kanal D

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Magazin UEFA 
Champions League 

15:00 Teleshopping 

16:00 Fotbal Look 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Matching Champions 

18:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Hermannstadt – FC 
Botoșani 

20:30 Footbal Stars 

21:00 Rezumatele Ligii I 
Betano 

21:30 Magazin UEFA 
Champions League 

22:00 Știrile Look Sport 

22:05 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Hermannstadt – FC 
Botoșani 

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

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 planul „Elaborare PUZ în condiţiile 
Legii nr. 350/2001 modificată şi actualizată pentru 
instituire subzonă“, propus a fi amplasat în municipiul 
Cluj Napoca, Calea Turzii 173 judeţul Cluj, titular Leahu 
Ionuţ, 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, 
bloc 9B, cod 400609, tel: 0264-410722, fax 0264.410.716, 
e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, 
între orele 9:00 – 14:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. PRITAX INVEST S.R.L. in calitate de titular 
anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de 
incadrare, conform HG1076/2004, in vederea obtinerii 
avizului de mediu pentru PUZ - conform legii nr. 350/2001 
modifi cata si actualizata, din municipiul Cluj-Napoca, str. 
Observatorului nr.133, jud. Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultata la proiectant 
S.C. Archdesign S.R.L., str. Decebal nr.39, Cluj-Napoca, 
in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, din data 
17.05.2019. 

Publicul interesat poate transmite, in scris comentarii 
si sugestii, pana la data de 04.06.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobantilor nr.99, bl. 9B, cod 400609, tel: 0264-410722, 
fax 0264-412914, email: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, S.C. 
CELLBAGS S.R.L. începerea demersurilor în vederea 
Revizuirii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul FABRICAREA 
ARTICOLELOR DE AMBALAJ DIN MATERIAL PLASTIC din 
localitatea Dej, str. Somcutului, nr. 291C, judeţul Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, după 
următorul program: luni-joi între orele 13:00 – 16:00 și 
vineri între orele 12:00 – 14:00

ANUNŢ

In conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC NOTE 
IMPEX SRL anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru Obiectivul -Productia 
altor tipuri de mobilier ,reconditionare, din localitatea Gilau, 
Ferma 7 Hala 24 jud Cluj ,Eventualele sugestii si reclamatii 
se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr 
99, in zilele de luni marti miercuri joi: 09.00-14.00 iar 
vineri: 09.00-12.00.

AUTORIZȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 

și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. A.B. 
FAIRY LASER S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„1812 – Alte activităţi de tipărire n.c.a.“, din localitatea 
Gilău, comuna Gilau, nr. 1223B, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și  reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea  Dorobanților nr. 99, în zilele de luni între 
orele  9.00-16.30, marți-vineri între orele  9.00-14.00.
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Contractul pentru 

mini-lotul de 5,35 km al 

Autostrăzii A3 între Borş 

(graniţa cu Ungaria) 

şi Biharia (la nord de 

Oradea) a fost semnat 

în 13 decembrie 2018 cu 

Trameco (parte din gru-

pul Selina) şi stipulează 

4 luni de proiectare 

şi alte 15 de execuţie.

Acum, au apărut şi pri-

mele semne de activitate în 

teren pe mini-lotul de 5,35 

km dintre graniţa cu Unga-

ria şi Biharia (la nord de 

Oradea), capătul de vest al 

Autostrăzii A3 Bucu-

reşti-Borş, anunţă Asociaţia 

Pro Infrastructură.

„Dacă se vor rezolva în 

timp util problemele biro-

cratice şi dacă antrepreno-

rul se va mobiliza suficient 

de bine, sunt şanse ca noul 

tronson să fie inaugurat pâ-

nă la finalul anului viitor”, 

anunţă Asociaţia Pro Infra-

structură.

Prima porţiune de la gra-

niţa cu Ungaria a Autostră-

zii Transilvania, în lungime 

de 5,35 kilometri, ar urma 

să fie finalizată în martie 

2020, a anunţat, anul tre-

cut în decembrie, directo-

rul Companiei Naţionale de 

Administrare a Infrastruc-

turii Rutiere (CNAIR), Nar-

cis Neaga.

Execuţia acestui tronson 

are o valoare de 28,5 mili-

oane de euro, fonduri euro-

pene. Costul pe kilometru 

este de 5,3 milioane de eu-

ro, fără TVA.

Tronsonul respectiv, nu-

mit Lotul 3 al Autostrăzii 

Borş – Suplacu de Barcău, 

are o lungime de 5,35 ki-

lometri, se întinde între lo-

calităţile Biharia şi Borş, 

pe o zonă de câmpie, pâ-

nă la graniţa româno-un-

gară, intersectând la nord 

de comuna Biharia drumul 

naţional DN19 (Oradea-Sa-

tu Mare).

Construcţia presupune şi 

realizarea unui nod rutier, 

respectiv nodul Biharia, cu 

cinci bretele şi trei pasaje, 

alături de alte poduri şi pa-

saje peste DN 19, peste ca-

lea ferată Oradea-Satu Ma-

re şi peste un drum de ex-

ploatare peste autostradă.

Lucrările vor fi executa-

te de asocierea Trameco SA 

– Vahostav SK AS – Drumuri 

Bihor SA – Drum Asfalt SRL 

– East Water Drillings SRL.

Valoarea acestui contract 

de proiectare şi execuţie es-

te de 134.221.397,72 lei, fă-

ră TVA, echivalentul a 28,5 

milioane de euro, din fonduri 

europene nerambursabile.

Autostrada Transilvania înaintează, 
cu pași timizi, spre Ungaria?
Nodul rutier Biharia începe să prindă contur după ce lucrările 
au pornit timid în februarie.

Tronsonul de 5,35 km al Autostrăzii Transilvania între Borș și Biharia ar trebui fi nalizat anul viitor

ASOCIAȚIA PRO 
INFRASTRUCTURĂ | 
ONG

„Contractul a fost 
semnat abia pe 13 
decembrie 2018 și 
prevede 4 luni de 
proiectare și alte 15 de 
execuție efectivă a 
lucrărilor. Cel mai 
probabil, ne vom fac :e 
din nou de rușine 
deoarece vecinii 
maghiari vor aduce 
autostrada lor (M4 
Berettyóújfalu-
Nagykereki) la poarta 
noastră în ianuarie 
2020, dar noi vom 
fi naliza bucățica până la 
Biharia abia prin vara 
anului viitor, în cel mai 
optimist scenariu”.

La începutul lunii februarie, Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a retrans-
mis spre validare, la Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice (ANAP), documentaţiile de atribuire aferente 
procedurilor de achiziţie publică pentru trei segmente 
din Autostrada Transilvania:

Proiectare și execuţie Autostrada Brașov – Târgu-Mureș 
– Cluj – Oradea, subsecţiunea 3A2: Nădășelu – 
Mihăiești de 16,80 km și subsecţiunea 3B1: Mihăiești – 
Zimbor de 13,26 km

Proiectare și execuţie Autostrada Brașov – Târgu-Mureș 
– Cluj – Oradea, subsecţiunea 3B2: Zimbor – Poarta 
Sălajului de 12,24 km

Proiectare și execuţie Autostrada Brașov – Târgu-Mureș 
– Cluj – Oradea, secţiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de 
Barcău, subsecţiunea 3B5: Nușfalău – Suplacu de 
Barcău de 13,55 km.

Durata contractului este de 96 luni și cuprinde 12 luni 
perioada de proiectare, 24 de luni perioada de execu-
ţie a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanţie a lu-
crărilor.

Autostrada Transilvania înaintează 
ca melcul: 60 km în 10 ani!

MAI MULTE IMAGINI DIN DRONĂ CU 
ACEST TRONSON AICI

Câteva imagini surprinse 

pe o stradă din cartierul 

Zorilor arată starea deplo-

rabilă a carosabilului. 

Autorităţile locale nu au 

nicio reacţie.

Este vorba despre strada 

Melodiei, în zona Liceului Wal-

dorf care, aşa cum se observă 

şi în fotografi i, aduce mai de-

grabă cu o porţiune din supra-

faţa selenară. Localnicii se mi-

ră că cei de la Liceul Waldorf 

nu au făcut nicio sesizare la 

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca, care nu pare să mişte 

vreun deget pentru a redresa 

situaţia din zonă.

„Pozele sunt grăitoare. Eu 

sincer îi compătimesc pe şo-

ferii care trec pe acolo cu ma-

şina, în plus nu înţeleg cum 

cei de la Liceul Waldorf nu au 

făcut nicio sesizare. Preşedin-

tele Asociaţiei de pe Melodiei 

zice că drumul ar aparţine Pri-

măriei şi că nu ştie de ce nu 

îl asfaltează. Drumul e curtea 

interioară la blocul de pe Ob-

servatorului 123-125”, este 

mesajul clujeanului care a tri-

mis fotografi ile redacţiei Mo-

nitorul de Cluj.

Contactaţi telefonic pentru 

lămuriri, reprezentanţii Primă-

riei municipiului Cluj-Napoca 

au solicitat un email cu între-

bările privind situaţia din car-

tierul Zorilor. Răspunsul însă 

a întârziat să vină.

O stradă din cartierul Zorilor 
arată ca după război

Consiliul Județean Cluj 

plătește 30.000 de euro pen-

tru o dronă profesională cu 

decolare și aterizare verti-

cală pentru cartografi ere 

și topografi e.

Banii provin din bugetul Con-

siliului Județean, iar valoarea 

estimată totală a achiziției este 

de 135.000 lei.

Potrivit caietului de sarcini, 

drona trebuie să aibă următoa-

rele caracteristici minimale: au-

tonomie de minim 50 de minu-

te, viteza de zbor de aproxima-

tiv 50 km/h, cameră Sony, co-

municarea prin radio cu raza de 

acțiune de 8 kilometri, suprafața 

acoperită la un zbor minim 200 

hectare la înălțimea de 120 me-

tri, rezistență la condiții de vânt 

cu viteze de până la 45 km/h, 

altitudine maximă 3000 metri, 

rezistentă la ploi ușoare.

Pe ce se mai duc banii 
clujenilor? CJ își cumpără dronă

Lucrările de extindere 

a Parcului Industrial 

Tetarom I trebuiau fi naliza-

te în urmă cu cinci ani, dar 

de abia acum, Consiliul 

Judeţean Cluj a anunţat 

fi nalizarea investiţiei. Noile 

clădiri au fost în pericol 

din cauza alunecările

de teren. 

„Consiliul Judeţean a recep-

ţionat mai multe obiective care 

au făcut obiectul acestui proiect 

european de extindere a infras-

tructurii de business, respectiv 

un imobil de birouri cu regim 

de înălţime D + P + 5E, un 

sediu administrativ, două hale 

de depozitare, o parcare auto şi 

un drum tehnic de acces prin 

spatele halei numărul 2”, trans-

mite instituţia.

Proiectul, în valoare de apro-

ximativ 10 milioane de euro, 

a fost fi nalizat cu un decalaj 

de 5 ani din cauza alunecări-

lor de teren din zona Tetarom. 

Lucrările de modernizare şi ex-

tindere cu 16,8 hectare a Par-

cului Industrial Tetarom I au 

fost realizate de Asocierea for-

mată din S.C ACI SA Cluj, S.C 

Nord Conforest SA şi S.C Elec-

tromontaj SA. În ultimii patru 

ani, Consiliul Judeţean Cluj a 

cheltuit peste 10 milioane de 

euro cu alunecările de teren a 

Dealului Hoia.

Clădirile din Tetarom I, 
recepționate cu 5 ani întârziere

PUBLICITATE
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Peste 400 de milioane 

de persoane din cele 28 

de state membre vor putea 

vota în perioada 23-26 mai, 

inclusiv aproape 50 de 

milioane de cetăţeni brita-

nici a căror ţară urma 

să părăsească blocul comu-

nitar în martie acest an. 

Voturile lor pentru 73 

de eurodeputaţi, care în 

câteva săptămâni ar putea 

să fi e nevoiţi să renunţe 

la mandate, a dat peste cap 

anumite calcule după ce în 

luna aprilie a fost conveni-

tă o amânare a Brexitului.

Prin reprezentare proporţi-

onală, cetăţenii UE vor alege 

751 de membri ai Parlamentu-

lui European, care îşi va împăr-

ţi activitatea între Bruxelles şi 

Strasbourg. De la Luxemburg, 

Malta şi Cipru, cu câte şase 

mandate de europarlamentar 

fi ecare, la Germania, cu 96 de 

mandate, timp de cinci ani 

membrii Parlamentului Euro-

pean vor adopta legislaţia pro-

pusă de Comisia Europeană, 

care face obiectul aprobării de 

guvernele statelor membre, re-

prezentate în Consiliul UE.

Care este miza?

Subiecte mergând de la 

cheltuieli – deşi bugetul Uni-

unii Europene este de numai 

1% din produsul intern brut 

(PIB) al statelor membre – la 

schimbări climatice şi dreptu-

rile lucrătorilor. Totuşi, unii 

care doresc dezmembrarea UE 

văd aceste alegeri drept un re-

ferendum de tip Brexit cu pri-

vire la însăşi supravieţuirea 

Uniunii Europene.

Prinşi în dezbaterea „centru 

versus stat” sunt refugiaţii. Na-

ţionaliştii dau vina pe UE pen-

tru creşterea numărului de mi-

granţi sosiţi în Europa în 2015. 

De partea lor, federaliştii con-

sideră că migraţia poate fi  ţi-

nută sub control numai prin 

cooperare între ţările membre.

Liderii unor state din estul 

UE, precum Ungaria şi Polo-

nia, critică Bruxellesul pentru 

modul de gestionare a proble-

mei migraţiei şi pentru acuza-

ţia că cele două ţări subminea-

ză regulile democratice ale UE; 

unii occidentali vorbesc chiar 

despre tăierea subvenţiilor eu-

ropene, ca măsură punitivă.

Există partide politice
 la nivelul UE?

Da şi nu. În Parlamentul Eu-

ropean există acum opt grupuri 

politice. Partidul Popular Euro-

pean (PPE, centru-dreapta) are 

217 locuri şi asigură majoritate 

cooperând de multe ori cu soci-

aliştii (S&D, 186 de locuri) şi li-

beralii (ALDE, 68 de locuri). Do-

uă grupuri eurosceptice, condu-

se de UKIP şi Adunarea Naţio-

nală, au împreună 78 de locuri.

Ajunge câştigătorul 
să conducă UE?

Liderii PE afi rmă că ei 

sunt inima democraţiei eu-

ropene. Comisia Europeană, 

care este organismul execu-

tiv al UE, este condusă de 

luxemburghezul Jean-Clau-

de Juncker. O luptă istorică 

pentru putere între Parlament 

şi Consiliu va marca aceste 

alegeri. Parlamentul Euro-

pean susţine că succesorul 

lui Juncker trebuie să fi e de-

semnat în mod automat per-

soana care este candidatul 

„cap de listă” din partidul 

european care câştigă alege-

rile. Lideri ca preşedintele 

francez Emmanuel Macron 

afi rmă că nu se simt con-

strânşi juridic de sistemul 

„capului de listă”. Parlamen-

tul European ar putea res-

pinge persoana nominaliza-

tă de Consiliu pentru preşe-

dinţia Comisiei.

Cine conduce de fapt UE?

Este complicat. Dar dis-

cuţia despre votare şi candi-

datul „cap de listă” face par-

te din negocierile dintre sta-

tele membre pentru a obţi-

ne poziţiile de top în insti-

tuţiile Uniunii Europene. Nu 

este vorba doar de Consiliu 

şi Comisie, ci şi de Banca 

Centrală Europeană. Cuvân-

tul Germaniei şi Franţei, ce-

le mai mari state din UE, 

cântăreşte cel mai greu, dar 

chiar şi cea mai mică ţară 

membră are un rol de jucat. 

Juncker este al treilea luxem-

burghez afl at la conducerea 

executivului UE, după Gas-

ton Thorn (19 ianuarie 1981 

– 6 ianuarie 1985) şi Jacqu-

es Santer (24 ianuarie 1995 

– 15 martie 1999).

O ascensiune a euroscep-

ticilor ar putea însemna o 

minoritate mai coezivă care 

poate bloca legislaţia UE. To-

tuşi, euro-optimiştii afi rmă 

că o campanie care să atra-

gă atenţia electoratului ar 

putea revigora eforturile 

post-Brexit de a ţine UE u-

nită. Sondajele de opinie su-

gerează că extrema-dreaptă 

ar putea avea o proporţie mai 

mare în ansamblul Parlamen-

tului European, dar probabil 

nu sufi cientă pentru a anun-

ţa cântecul de lebădă al U-

niunii Europene.

Cum va vota Uniunea Europeană 
şi de ce contează acest scrutin
Pregătirile pentru alegerile europene din 23-26 mai intră în linie dreaptă, 
cu ultimele acţiuni de campanie electorală în săptămâna dinaintea votului.

Cetățenii celor 28 de state membre UE vor putea vota în perioada 23-26 mai 

Donald Trump a amenin-

ţat Iranul cu anihilarea 

totală, dacă această ţara 

va declanşa un război 

împotriva Statelor Unite.

Mesajul de pe Twitter a ve-

nit în contextul tensiunilor din 

ce în ce mai mari dintre Wa-

shington şi Teheran. „Dacă 

Iran vrea bătaie, acela va fi  

sfârşitul ofi cial al Iranului. Nu 

mai ameninţaţi Statele Unite 

vreodată” – a scris Donald 

Trump pe reţeaua sa de soci-

alizare favorită.

Analiştii, dar şi mulţi ofi -

ciali de la Washington, se tem 

că americanii se îndreaptă că-

tre un război cu Iran. Statele-

le Unite şi-au crescut prezen-

ţa militară în zona Golfului şi 

au acuzat Teheranul că ame-

ninţă interesele americane din 

regiune. Iranienii au spus că 

aceste mişcări fac parte din-

tr-un război psihologic şi un 

joc politic.

China şi-a arătat susţine-

rea faţă de Iran, cel mai im-

portant diplomat chinez 

transmiţându-i ministrului 

iranian de Externe că Beijin-

gul se opune sancţiunilor u-

nilaterale impuse de SUA şi 

susţine eforturile Teheranu-

lui de a-şi proteja interese-

le, conform Reuters.

Tensiunile dintre SUA şi Iran 

au escaladat în ultimele zile, 

stârnind îngrijorare cu privire 

la un potenţial confl ict.

Iranul a informat că îşi va 

respecta obligaţiile din acor-

dul nuclear semnat cu pute-

rile internaţionale deşi SUA 

s-au retras. Teheranul a nu-

mit reimpunerea sancţiuni-

lor de către SUA ca fi ind in-

acceptabilă.

Consilierul de Stat chinez 

Wang Yi i-a transmis minis-

trului iranian de Externe Javad 

Zarif la o întâlnire la Beijing 

că cele două ţări trebuie să îşi 

îmbunătăţească comunicarea 

şi coordonarea având în ve-

dere situaţia.

„China se opune ferm im-

plementării sancţiunilor uni-

laterale ale SUA şi a jurisdic-

ţiei extinse, înţelege situaţia 

şi îngrijorările Iranului şi sus-

ţine Teheranul în protejarea 

intereselor şi a drepturilor sa-

le”, a afi rmat Wang Yi.

China recunoaşte imple-

mentarea totală a acordului 

nuclear din partea Iranului, a 

adăugat Wang.

„Disputa privind acordul 

nuclear iranian este practic 

un concurs între multilate-

ralitate şi unilateralitate”, a 

afi rmat el.

Ministerul iranian de Ex-

terne a făcut referire la de-

claraţii ale lui Zarif, care a 

afi rmat că Iranul nu are ni-

cio intenţie să se retragă din 

acordul nuclear şi se opune 

războiului.

„Strâmtoarea Ormuz îşi 

menţine statutul ca un canal 

de transport internaţional”, 

se arată în comunicatul mi-

nisterului.

Gardienii Revoluţiei din 

Iran au ameninţat că vor în-

chide canalul, prin el fi ind 

transportată o cantitate sem-

nifi cativă a petrolului la ni-

vel global.

Donald Trump a ameninţat Iranul cu anihilarea totală, pe Twitter
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13 medalii pentru 
Judokanii clujeni
La sfârșitul săptămânii trecute, 
în perioada 17-19 mai, au avut 
loc la Poiana Brașov Cupa 
României și Campionatul 
Național Ne Waza seniori indi-
vidual. Judokanii ”U”-CSM Cluj 
s-au întors de la cele două 
competiții cu 13 medalii, dintre 
care 5 de aur, 4 de argint și 4 
de bronz.
Cupa României
Locul 1: Horvath Florisa  – cate-
goria -70 Kg, Mazilu Alexandra 
– 78 kg, Șulcă Adrian – 73 kg
Locul 2: Așchiopoae Denisa – 
63 kg, Mititelu Denis – 81 kg, 
Creată Paul – 90 kg
Locul 3: Ioniță Camelia – 52 kg, 
Bodea Răzvan – 81 kg
Campionatul Național Ne Waza
Locul 1: Ioniță Camelia – 52 kg, 
Șulcă Adrian – 81 kg
Locul 2:Mazilu Alexandra +63 kg
Locul 3: Mititelu Denis – 81 kg, 
Bodea Răzvan – 81 kg.

Rugbiștii de la 
„U” Cluj au câștigat 
duelul cu Tomițarii

Echipa de rugby masculin „U” 
Prodvinalco a disputat în week-
end semifi nala play-out-ului 
Superligii CEC Bank contra gru-
pării ACS Tomitanii Constanța. 
Partida disputată pe terenul din 
incinta Stadionului „Mihail 
Naca” din Constanța s-a înche-
iat cu victoria clară a clujenilor, 
40-22 (16-17), care au fost 
conduși la pauză cu 17-16, dar 
au revenit miraculos.
Corin Bercu, Jone Nasalo și 
Marian Gorcioaia au marcat câ-
te un eseu pentru Tomitanii, 
Darren Baron două transfor-
mări și o penalitate, victoria 
echipei „U” Prodvinalco asigu-
rând-o încercările marcate de
Cristian Murgoci, Claudiu 
Curcă, dublă, și Silviu Vasiliu, 
din fața butului remarcându-se 
Ionuț Mazăre cu patru transfor-
mări, trei lovituri de pedeapsă 
și un dropgol.
Câștigând acest meci, rugbyștii 
universitari s-au califi cat în fi na-
la pentru locul 5, unde vor întâl-
ni echipa CS Dinamo București.

Luptătorii CS „U” 
Cluj s-au calificat 
la finala CN
Sala de sport „Gheorghe 
Roman” din Parcul Sportiv 
„Iuliu Hațieganu” a găzduit tur-
neul de califi care la 
Campionatul Național 
Individual – etapă de seniori, 
duminică, 19 mai.
Luptătorii CS ”U” Cluj s-au califi -
cat la fi nala Campionatului 
Național Individual, care va 
avea loc în perioada 18-21 iulie 
în Reșița.
Rezultatele sportivilor clujeni: 
Locul 1: Roman Dușkov – 65 
kg, Tifan Istvan – 74 kg
Locul 2: Juon Mihaly – 57 kg, 
Norbert Molnoș – 70 kg
Locul 3: Katona Zsolt – 70 kg, 
Dan Aștilean – 92 kg

Pe scurt

Raymond FÜSTÖS 
sport@monitorulcj.ro

Interesul scăzut și 

motivația precară s-au 

văzut și pe teren, iar CFR 

Cluj a cedat – pentru 

prima oară în acest play-

off – pe Arena Națională, 

0-1, într-un meci catalo-

gat, ironic, de Dan 

Petrescu drept „meci de 

Antalya”. Fără presiune, 

cele două echipe au arătat 

un joc frumos, deschis, 

cu multe ocazii pe poartă, 

o reușită de senzație a 

veteranului Filipe Teixeira 

făcând diferența în ulti-

mul duel al lui Mihai Teja 

pe banca bucureștenilor. 

Este și ultimul meci 

al „Bursucului” la CFR...?

„Eu sută la sută voi rămâ-

ne, numai dacă nu mă dau a-

fară cei de la CFR! Voi rămâ-

ne şi voi încerca, pentru că 

am promis. Sunt oferte, am 

oferte clare, dar nu vreau să 

le aud. Să ştiţi că se apropie 

de acea sumă, dar am zis că 

vreau să mă concentrez acum 

la CFR Cluj”, a declarat Pe-

trescu la conferința de presă 

după eșecul cu FCSB, comen-

tând speculațiile privind o 

ofertă fabuloasă de 5 milioa-

ne de euro pentru a pleca, din 

nou, din Gruia.

Perioada de transferuri 
decide soarta lui Petrescu

Deși a promis că va rămâ-

ne la CFR pentru a conduce 

echipa în grupele cupelor eu-

ropene, există motive pentru 

Dan Petrescu să părăsească 

gruparea vișinie! Fostul arbi-

tru Ion Crăciunescu susține 

că perioada de mercato va fi  

crucială pentru „feroviari”, iar 

„Bursucul” va decide să ră-

mână sau nu în Gruia în funcție 

de jucătorii pe care îi va avea 

în lot din această vară.

„Dan Petrescu este un an-

trenor ambițios, dacă nu se 

fac transferurile pe care le 

dorește, dacă nu se face ce s-

a promis, va pleca din nou de 

la CFR! Să țineți minte! Cred 

că pleacă oriunde, pentru că 

are oferte și de afară. [...] Tre-

buie să aducă jumătate de 

echipă, cei de acolo (n.red. 

de la CFR) spun că nu poate 

să plece, dar eu cred că se 

poate!”, a avertizat sufl area 

vișinie fostul arbitru, într-o 

intervenție la Digi Sport.

Teixeira la CFR Cluj...?

Cu al doilea titlu conse-

cutiv „în buzunar”, Dan Pe-

trescu se gândește acum la 

transferurile pe care le va 

face în această vară. Vacanța 

este scurtă, iar „feroviarii” 

vor întra în focurile cupelor 

europene devreme, încă din 

primul tur (9/10 iulie prima 

manșă). CFR Cluj își va afla 

prima adversară în data de 

18 iunie, atunci când va avea 

loc tragerea la sorți pentru 

tururile I și II UEFA Cham-

pions League, la Nyon. Pâ-

nă atunci, „Bursucul” este 

măcinat de problemele de 

lot: „vreau să am două echi-

pe din sezonul viitor!”, afir-

mă Petrescu.

„Sunt doi jucători căro-

ra li se termină împrumu-

tul, Manea și Boli, altora li 

se încheie contractul. Mai 

sunt jucători care nu au con-

firmat și trebuie să vorbim 

cu ei să își caute echipă. 

Ioniță are contract cu noi, 

în această vacanță se va sta-

bili ce vrea și el, ce va fi bi-

ne și pentru noi. Vrem să 

fim o nucă tare și să nu 

ieșim prea repede din 

competiție. Să dăm totul pe 

teren și să ne batem cu o-

rice echipă. [...] Dacă e li-

ber, îl iau cu mine în auto-

car acum şi plec cu el la 

Cluj! Nu am ştiut că e liber, 

după ce termin (n.red. 

conferința de presă), mă duc 

să îi spun să vină cu mine 

la Cluj. Dacă vrea. Orice ju-

cător bun e binevenit la CFR 

Cluj, iar el este un jucător 

de clasă. Cred că după acest 

gol, cei de la FCSB se vor 

gândi mai mult”, a comen-

tat „Bursucul” un eventual 

transfer al portughezului 

Teixeira, ajuns deja la vâr-

sta de 38 de ani.

După „derby-ul de Antalya” cu FCSB, 
vine vacanța pentru CFR Cluj
Lipsa titularilor obișnuiți, dar mai ales lipsa mizei pentru ultimul meci din acest sezon a 
transformat derby-ul de duminică cu FCSB într-un meci cu parfum de vacanță pentru „feroviari”.

Antrenorul Dan Petrescu s-ar putea să plece de la CFR Cluj

Raymond FÜSTÖS
sport@monitorulcj.ro

Florian Walter (n.red. 

Buşcă), fostul fi nanţator 

de la „U” Cluj, a dece-

dat, duminică seară, 

în jurul orei 22:00.

Florian Walter era în sta-

re gravă la spital şi avea şan-

se mici de supravieţuire du-

pă ce suferise un atac cere-

bral. În cursul zilei de vi-

neri, acesta fusese operat 

de doctorul Şerban Brădiş-

teanu la Spitalul de Urgen-

ţă Floreasca din Bucureşti.

Fostul investitor de la Di-

namo Bucureşti, Universitatea 

Cluj şi Petrolul Ploieşti a fost 

în comă, ţinut în viaţă doar de 

aparate, până duminică seară, 

când inima sa a încetat să mai 

bată. Controversatul patron 

mai suferise un preinfarct şi 

în trecut, pe vremea când fu-

gise de justiţie în Dubai, în oc-

tombrie 2015. De asemenea, 

în 2010 a fost operat pentru 

probleme cardiace.

Walter a devenit acţionar 

la Dinamo la începutul anilor 

2000 şi a plecat în 2009, când 

a venit la „U” Cluj, unde a 

stat 3 ani, mutându-se la Pe-

trolul, în 2012, urmând să re-

vină ulterior pentru scurt timp 

la „Şepcile roşii” înainte de 

dizolvarea vechii societăţi.

Florian „Bușcă” Walter 
s-a stins pe patul de spital

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Universitatea Cluj primeş-

te vizita celor de la 

Sportul Snagov, marţi, 

de la ora 20:30, în etapa 

cu numărul 36 din Liga 2.

Formaţia antrenată de 

Bogdan Lobonţ este nevoi-

tă să câştige duelul cu Spor-

tul Snagov pentru a rămâ-

ne în continuare pe locul al 

treilea în clasament. Univer-

sitatea a remizat, 0-0, pe te-

renul celor de la Academi-

ca Clinceni în runda prece-

dentă, rezultat care le-a per-

mis celor de la Petrolul Plo-

ieşti să se apropie la doar 

două puncte înainte de star-

tul rundei cu numărul 36.

Universitatea Cluj şi 

Sportul Snagov s-au anihi-

lat perfect în meciul tur ca-

re s-a încheiat fără gol mar-

cat de cele două echipe. 

Trupa ilfoveană a fost în 

mare formă în prima parte 

a campionatului, fiind con-

dusă pe atunci de pe ban-

ca tehnică de Gyuszi Ba-

lint, cel care a demisionat 

la jumătatea sezonului din 

cauza unor probleme ad-

ministrative. Sportul Sna-

gov nu a impresionat deloc 

în partea a doua a sezonu-

lui şi ocupă doar locul 5 în 

clasament înainte de me-

ciul de pe Cluj Arena, dar 

un succes ar putea să rea-

ducă speranţele în tabăra 

ilfovenilor pentru o promo-

vare istorică.

Formaţia clujeană mai a-

re doar şanse matematice 

pentru ocuparea primelor 

două locuri, cele care oferă 

promovarea directă, dar cea 

mai plauzibilă variantă ră-

mâne cea cu barajul de pro-

movare. Universitatea are 

nevoie de un parcurs fără 

greşeală până la finalul se-

zonului pentru a nu depin-

de de alte rezultate.

Universitatea Cluj joacă astăzi cu Snagov! 
„Studenții”, obligați să câștige
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