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POLITICĂ

„Războiul” miniștrilor 
de Finanțe la Cluj
Fostul și actualul ministru de Finanțe, Ioa-
na Petrescu, respectiv Eugen Teodorovici, 
au venit la Cluj.  Pagina 4

EDUCAȚIE

Meseriașii, 
la mare căutare
Numeroși angajatori au nevoie de oa-
meni califi cați. Învățământul dual, o al-
ternativă bună.  Pagina 7

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

Cele mai importante spitale cer anual sume impresionate de la bugetul local. Anul acesta,
Primă ria Cluj-Napoca acordă  finanț ă ri record de 3 milioane de euro. Nu o dată , deputatul USR Emanuel 
Ungureanu i-a cerut primarului Emil Boc să  nu mai dea bani la biserici ş i să  î i redirecţ ioneze că tre spitale. 
Vedeți în pagina 2 ce sume alocă Primăria pentru sănătate în acest an.
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CCR a respins inițiativa de alegere 
a primarilor în două tururi

TIMP LIBER

Număr record de vizitatori 
la Noaptea Muzeelor la Cluj-Napoca

Curtea Constituţională a res-
pins iniţiativa civică pentru a-
legerea primarilor în două tu-
ruri. Pentru acest demers au fost 
strânse 140.000 de semnături, 
dintre care 120.000 validate de 
primării şi depuse la Curte îm-
preună cu iniţiativa.

Iniţiativa cetăţeanscă a fost 
respinsă de judecătorii CCR pe 
motiv că nu au strâns sufi cien-
te semnături pentru iniţiative 
cetăţeneşti de modifi care a le-
gislaţiei. Mai exact, judecătorii 
constituţionali spun că nu au 
fost strânse cel puţin 100.000 de 
semnături din cel puţin un sfert 
din judeţele ţării. Din acestea 
trebuiau strânse cel puţin 5.000 
de semnături, condiţie care din 
nou nu a fost îndeplinită, potri-
vit digi24.ro.

„Decizia este defi nitivă şi ge-
neral obligatorie şi se comuni-
că Senatului”, transmite CCR.

Iniţiativa cetăţenească depu-
să de grupul parlamentar USR 
prevede alegerea primarilor în 
două tururi de scrutin şi reve-
nirea pe liste deschise, adică să-i 
ofere alegătorului posibilitatea 
să aleagă un candidat preferat, 
nu întreaga listă.

În ultimul an, partidele de 
opoziţie – USR, PNL, PMP şi 
Pro România au spus în repeta-
te rânduri că doresc să se revi-
nă la alegerea primarilor în do-
uă tururi.

Acelaşi punct de vedere l-a 
avut şi ALDE, partenerul de gu-
vernare al PSD, ceea ce a cre-
at tensiuni în interiorul coali-
ţiei de guvernare.

Peste 20.000 de clujeni au tre-
cut într-o singură noapte pragul 
muzeelor Universităţii Ba-
beş-Bolyai în cadrul acţiunii 
Noaptea Muzeelor.

Muzeul de Istorie al Univer-
sităţii, Muzeul de Mineralogie, 
Muzeul de Paleontologie şi 
Stratigrafi e, Muzeul Memorial 
„David Prodan”, Muzeul de Zo-
ologie şi Vivariul au fost des-
chise publicului în noaptea de 
18/19 mai, oferindu-le celor ca-
re nu au posibilitatea de a se 
încadra în programul obişnuit, 
ocazia de a le vizita.

Astfel, potrivit reprezentanţi-
lor UBB, peste 20.000 de vizita-
tori au profi tat de evenimentul 
„Noaptea Muzeelor”, trecând 
pragul muzeelor Universităţii Ba-
beş-Bolyai, care oferă publicului 

clujean exponate de mare valoa-
re şi piese unice în România.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
a fost vizitat de peste 12.000 de 
clujeni, iar 6.140 de persoane au 
vizitat cele două secţii ale Mu-
zeului Etnografi c, Palatul Redu-
ta şi Parcul Naţional Etnografi c 
,,Romulus Vuia”.

La Muzeul Locomotivelor din 
Dej, vizitatorii au putut să va-
dă 20 de locomotive recondiţi-
onate, care nu sunt în stare de 
circulaţie.

Sâmbătă seara a avut loc o 
nouă ediţie „Noaptea Muzee-
lor”, eveniment cultural în ca-
re universităţile şi centrele cul-
turale din Cluj-Napoca au orga-
nizat expoziţii, vernisaje şi eve-
nimente inedite, cu acces gra-
tuit pentru public.
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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

3 MILIOANE DE EURO
pentru spitalele din Cluj

Primăria alocă spitalelor sume duble față de 2018
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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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Cele mai importante spitale 

din Cluj-Napoca cer anual 

sume impresionate de la 

bugetul local. Anul acesta, 

Primăria acordă fi nanţări 

record de 3 milioane de 

euro, sumă dublă faţă de 

anii precedenţi. Reamintim 

că, nu o dată, deputatul 

Emanuel Ungureanu i-a 

cerut primarului Emil Boc 

să nu mai dea bani la bise-

rici şi să îi redirecţioneze 

către spitale.

Primăria Cluj-Napoca va 

aloca într-o şedinţă extraor-

dinară de vineri peste 13 mi-

lioane de lei de la bugetul 

local pentru cele mai impor-

tante spitale din oraş. Nu 

mai puţin de 13 solicitări au 

fost înregistrate la primărie 

din partea managerilor aces-

tor spitale.

Marea majoritate a spita-

lelor au cerut bani pentru mo-

dernizare şi achiziţionare de 

aparatură medicală.

Şi anul trecut, şi în acest 

an, deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu a parti-

cipat la şedinţe de Consiliu 

Local unde i-a cerut primaru-

lui Emil Boc să găsească re-

surse fi nanciare pentru spita-

le şi să preia în administrare 

căile de acces către clinicile 

Spitalului Judeţean şi curţile 

acestora care sunt în ruină.

„Cartea de vizită a unui 

oraş sunt spitalele nu sălile 

de sport. Aş ruga comisia 

care decide alocările ca 

atunci când primeşte cereri, 

hârtii, din partea unor spi-

tale din Cluj să facă efortul 

să meargă până la spitale, 

să vorbească cu managerii, 

să vorbească cu pacienţii, 

cu medicii. Rugămintea mea 

este ca cei care au respon-

sabilităţi în a veni cu un vot, 

cu o recomandare, inclusiv 

îl rog pe domnul primar, să 

meargă în spitalele din Cluj 

în vizită în orice zi şi să va-

dă care sunt nevoile (…) Re-

nunţaţi la solicitările din 

partea cultelor un an, mă-

car un an, şi relocaţi sume-

le spre spitale. Ştiu că este 

o temă sensibilă, dar ui-

taţi-vă cum arată bisericile 

din Cluj în comparaţie cu 

spitalele, indiferent de cul-

tele religioase. Gândiţi-vă la 

o masă alături de prelaţi, ce 

se fac când ajung la UPU şi 

nu vine ambulanţa la timp 

şi nu sunt suficienţi medici 

şi nu este aparatură. Dacă 

mergeţi cu copilul la ORL 

să ştiţi că nu veţi găsi gar-

dă. Nu avem gardă la copii. 

Am adus ecograf dar nu 

avem ecografişti. Dacă aveţi 

copil minor în weekend cu 

otită nu aveţi unde să mer-

geţi, toţi. Toţi managerii de 

spitale din Cluj şi din ţară 

sunt puşi politic”, a spus 

Ungureanu.

În 2017, Primăria Cluj-Napo-

ca a alocat 1,1 milioane euro 

pentru spitale, iar în 2018 suma 

a ajuns la 1,5 milioane euro.

3 milioane de euro de la 
Primăria Cluj pentru spitale
Suma s-a dublat faţă de anii trecuţi, iar cei mai mulţi bani merg 
către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

Reamintim că în această lună, ministrul 
Sănătăţii, Sorina Pintea, a vizitat inopinat, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, 
Unitatea de Primiri Urgenţe și Secţia de 
ortopedie.

“Pentru că, la Cluj, clădirea spitalului este în 
sistem pavilionar, la UPU erau mulţi pacienţi 
care așteptau să fi e transportaţi cu ambulan-
ţa în secţiile în care urmau să fi e investigaţi. 
Dat fi ind că vorbim despre gestionarea ur-
genţelor medicale care se prezintă în această 
unitate, este necesar ca spitalul să aibă o 
ambulanţă proprie care să asigure transpor-
tul pacienţilor care necesită investigaţii în cel 

mai scurt timp, nu doar atunci când serviciul 
de ambulanţă Cluj poate asigura transportul 
acestora într-o secţie în alta”, a transmis 
Pintea.

Ministrul Sănătăţii susţine că în secţia de or-
topedie nu se poate opera în weekend, iar 
cazurile care necesită intervenţii chirurgicale 
sunt transferate în alte spitale.

“De asemenea, imaginea pe care pacienţii o 
vad când intră în acest spital este dezolantă, 
lipsa de organizare și mizeria din curtea spita-
lului nu e o carte de vizita demna să dea în-
credere celor care vin aici pentru a-și rezolva o 
problemă medicală”, a mai spus aceasta.

Ministrul Sănătăţii, vizite inopinate la Spitalul Clinic Județean 
și UPU. „Imagini dezolante şi mizerie”

Topul alocărilor:
• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – 6.510.000 lei

• Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj – 1.200.000 lei

• Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare 
Niculae Stăncioiu – 1.200.000 lei

• Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” 
Cluj-Napoca – 700.000 lei

• Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. 
Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca – 600.000 lei

• Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal – 600.000 lei

• Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuţă Cluj-Napoca – 
550.000 lei

• Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca -550.000 lei

• Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca – 490.000 lei

• Spitalul Clinic de Boli Infecţioase – 450.000 lei

• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – Secţia de 
Neonatologie – 312.000 lei

• Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello – 
130.000 lei

• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – UPU Cluj – 
100.000 lei

EMIL BOC | primarul 
municipiului Cluj-Napoca

 „Bateţi la uşi deschise în 
acest Consiliu Local şi 
ideile dumneavoastră 
(n.red. ale lui Emanuel 
Ungureanu) au găsit 
suport şi sprijin aici în 
limita prerogativelor 
legale pe care le avem. 
Susţin cu toată 
convingerea acest 
proiect, pe care dacă îl 
veţi iniţia mă voi ralia şi 
public, de preluare a 
tuturor curţilor şi căilor 
de acces de pe raza 
municipiului de la 
spitale. Pentru noi nu ar 
reprezenta o problemă. 
Blocajele de la nivel 
ministerial sunt 
enorme. De un an şi 
jumătate, Oncologia, 
pentru o parcare, să 
facem un parking din 
banii noştri, stăm 
blocaţi pentru lipsa unei 
semnături din minister. 
Şi mie mi jenă, am fost 
şi la Institul Inimii, îţi 
rupi picioarele în gropile 
de acolo, cetăţeanul nu 
ştie că nu e în 
competenţa primarului. 
Sper să găsim şi în acest 
an soluţii să îi sprijinim“

AJUTOR

13.111.200 
lei este suma pe care, deocamdată, 
Primăria Cluj-Napoca o alocă spitalelor în acest an
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Partidul lui Liviu 

Dragnea a început să 

inventeze tot felul de 

bariere administrative 

pentru a îi împiedica 

pe oameni să voteze 

duminică, 26 mai, la ale-

gerile europarlamentare 

şi referendum. 

Operaţiunea de boicot 

al celor două scrutinuri 

este amplu orchestrată 

prin intermediul institu-

ţiilor pe care PSD le con-

trolează – Ministerul 

de Interne, Consiliul 

Naţional al 

Audiovizualului, 

Autoritatea Electorală 

Permanentă, prefecţii 

şi primarii din toată ţara.

Obiectivul PSD este unul 
singur: o prezenţă cât mai 
mică la urne astfel încât re-
ferendumul pentru justiţie 
să nu fi e validat. În plus, 
pe hârtie, PSD este avanta-
jat la procentul de la euro-
parlamentare la o prezenţă 
mică la vot.

Ordonanţa 
care a anunţat totul

De altfel, Guvernul 

PSD-ALDE a fost la un pas 

de a adopta o ordonanţă de 

urgenţă care să altereze cu 

totul soarta referendumului 

pentru justiţie prin modifi ca-

rea cvorumului de validare. 

Numai presiunea politică şi 

publică i-a făcut să se răz-

gândească în ultimul mo-

ment. Apoi, PSD-ALDE au 

vrut să îi interzică preşedin-

telui României să se exprime 

în favoarea referendumului 

pentru justiţie pe care chiar 

el l-a iniţiat. Mai mult, inten-

ţia PSD-ALDE a fost de a îi 

învesti pe preşedinţii de sec-

ţie de votare cu dreptul de a 

întreba fi ecare votant dacă 

vrea să îşi exprime votul şi 

pentru referendumul pentru 

justiţie. Miza PSD-ALDE a 

fost şi rămâne invalidarea re-

ferendumului pentru justiţie 

astfel încât după alegeri să 

meargă liniştiţi mai departe 

cu amnistia şi graţierea pre-

cum şi cu modifi carea legis-

laţiei penale.

O lungă serie de abuzuri

În ultima săptămână, o 

serie de evenimente au ară-

tat adevărata dimensiune a 

disperării PSD pe măsură ce 

se apropie ziua votului.

La Topoloveni, în judeţul 

Argeş, 10 protestatari paşnici 

au fost săltaţi cu duba de jan-

darmi şi duşi la Poliţie pen-

tru că Liviu Dragnea era în 

localitate. La Târgovişte, în 

Dâmboviţa, oraşul întreg a 

fost închis pe perioada în ca-

re PSD organiza un miting 

politic. Accesul pe anumite 

străzi se făcea numai cu pa-

role de teamă că cetăţenii vor 

tulbura întrunirea politică a 

PSD. După mitingurile tul-

burate de protestatari la Iaşi 

şi Galaţi, ministrul de inter-

ne Carmen Dan a anunţat că 

nu exclude ca oamenii care 

şi-au manifestat paşnic opo-

ziţia faţă de PSD să fi e an-

chetaţi penal.

Cârtiţele politice din 
instituţii, în serviciul PSD

În plus, după cum a atras 

atenţia preşedintele PNL Lu-

dovic Orban, instituţii publi-

ce controlate de PSD îi fac 

jocul lui Liviu Dragnea. “Nici 

până astăzi Autoritatea Elec-

torală Permanentă nu a rea-

lizat clipul de informare pen-

tru cetăţenii români privitor 

la referendumul convocat de 

preşedintele Iohannis. Nici 

până astăzi CNA nu a acor-

dat timpul de antenă pe au-

diovizual printr-o decizie în 

conformitate cu legea pentru 

referendum”, a atras atenţia 

preşedintele liberalilor.

El declară şi că există in-

formaţii din toate judeţele că 

prefecţii şi preşedinţii de con-

silii judeţene îi vor forţa pe 

primarii PSD şi ALDE să se 

aşeze în faţa secţiilor de vo-

tare pentru a îi determina pe 

oameni, prin intimidare şi 

ameninţare, să nu voteze la 

referendum.

Mobilizare anti-fraudă

De altfel, PNL a lansat un 

site de internet, oprestefrau-

da.ro, în care fi ecare cetăţean 

care ia contact cu tentative 

de boicot sau fraudare a ale-

gerilor şi referendumului es-

te rugat să transmită infor-

maţiile pentru a îi opri pe cei 

de la PSD.

Partidul Naţional Liberal 

face un apel către toţi româ-

nii: „referendumul este cea 

mai desăvârşită formă de de-

mocraţie prin care fi ecare 

cetăţean român poate să de-

cidă direct asupra unei pro-

bleme fundamentale a so-

cietăţii româneşti. Să nu se 

lase minţiţi, să nu se lase 

păcăliţi, să nu se lase ame-

ninţaţi, să nu se lase sub ni-

cio formă manipulaţi de dis-

peraţii care conduc astăzi 

România şi care încearcă 

prin toate mijloacele posibi-

le să împiedice prezenţa oa-

menilor la vot şi exercitarea 

liberă a dreptului de vot, a-

tât la referendum cât şi la 

alegerile pentru Parlamen-

tul European”.

PSD MIROASE PERICOLUL DE LA URNE ȘI DECLANȘEAZĂ OPERAȚIUNEA „BOICOTUL”

Românii sunt încurajați să raporteze 
orice tentativă de fraudă la votul 
de pe 26 mai pe www.oprestefrauda.ro

Publicat de S.C. Monitorul de Cluj S.R.L. la comanda  Par  dului Național Liberal (PNL). CUI mandatar fi nanciar coordonator: 41190007. Tiraj: 6001 exemplare.

Eugen OLARIU
redactia@monitorulcj.ro

Ministrul Finanţelor, Eugen 

Teodorovici, a declarat marţi, 

la Cluj, că el consideră că 

soluţia în ceea ce priveşte 

companiile care asigură ser-

vicii de mobilitate este de a 

aduna la aceeaşi masă toate 

părţile implicate pentru a se 

discuta şi adopta un set de 

principii care să fi e valabil 

pentru toată lumea din piaţă.

Întrebat cum vede rezolva-

rea situaţiei companiilor de ri-

desharing, ministrul a precizat 

că cel mai probabil miercuri va 

avea loc o întâlnire la Guvern 

pe această temă.

„Aici este mult de lucru la ni-

vel de guvern. Dacă nu mă în-

şel, chiar mâine, la Ministerul 

Transporturilor, m-a sunat şi co-

legul meu, domnul ministru Cuc, 

pentru a avea reprezentanţi la a-

ceastă discuţie – Transporturi, 

cu cei de la Dezvoltare şi cei de 

la Finanţe... Chiar dacă unii în-

cearcă să mă situeze în această 

zonă ca cel care pune taxe (...) 

nu sunt adeptul unor taxe. Sunt 

adeptul unor reguli puţine, sim-

ple, dar pentru toţi cei care tre-

buie să le aplice. Eu am reco-

mandat într-o discuţie la nivel 

de Guvern să plecăm de la câte-

va principii clare: siguranţa ce-

tăţeanului, servicii de calitate, ta-

xe plătite în mod egal de toţi ca-

re fac acest serviciu”, a spus mi-

nistrul Teodorovici.

Acesta a precizat că este de 

asemenea important ca toate 

companiile care activează în acest 

domeniu să facă în mod egal pla-

ta către stat, „adică să nu fi e dez-

avantajaţi unii sau ceilalţi”.

Asociaţia Coaliţia pentru Eco-

nomie Digitală, organizaţie inde-

pendentă care reprezintă principa-

lele companii de ride sharing şi 

e-hailing din România, Uber, Bolt 

şi Clever, a lansat luni petiţia #con-

tinuam, o iniţiativă dedicată celor 

care doresc ca serviciile moderne 

de transport urban să continue să 

funcţioneze în România.

Eugen Teodorovici, Ministrul Finanțelor, 
a vorbit la Cluj despre ridesharing

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Fostul ministru de Finanţe 

Ioana Petrescu a vorbit, la 

Cluj-Napoca, despre impor-

tanţa „educaţiei viitorului”, 

adaptată la digitalizarea şi 

cerinţele secolului XXI.

„Ministra Harvard” a dezvă-

luit că, în cursul zilei de luni, 

Pro România a organizat primul 

forum economic, la care au par-

ticipat peste 120 de afacerişti. 

Printre subiectele de discuţie s-a 

numărat şi reducerea TVA pen-

tru produsele tradiţionale şi bio 

însă, deşi este considerată o mă-

sură benefi că, cei din industria 

agroalimentară susţin că ar afec-

ta un număr mult prea redus de 

producători şi consumatori, mai 

mult de jumătate din aceste pro-

duse fi ind de import. Măsura 

propusă de Ioana Petrescu este 

extinderea reducerii TVA pentru 

toate alimentele pentru sporirea 

efectelor şi scăderea preţurilor.

Actualul vicepreşedinte Pro Ro-

mânia avertizează că, în cel mult 

cinci ani, defi citul forţei de mun-

că va ajunge la aproape un mili-

on de angajaţi, soluţia propusă fi -

ind îndrumarea absolvenţilor că-

tre zonele cu defi cit pe piaţa mun-

cii, dar şi reducerea migraţiei, re-

spectiv reducerea birocraţiei. De 

asemenea, Ioana Petrescu susţine 

că mutarea contribuţiilor înapoi la 

angajator „ar crea şi mai mult ha-

os”, urgentând trecerea în Parla-

ment a Ordonanţei privind asigu-

rările sociale – „şmecheria tran-

sferului contribuţiilor” –, pentru a 

asigura o certitudine angajatorilor.

Coordonatorul Pro România 

Cluj, Aurelia Cristea susţine că, 

în continuare, românii sunt „prea 

puţin informaţi” despre aparte-

nenţa României la Uniunea Eu-

ropeană şi îndeamnă tinerii să 

meargă la vot. Aceasta susţine că 

„nu s-a creat o alternativă serioa-

să pentru politica de centru-stân-

ga”, astfel Pro România devine 

tot mai atractivă pentru tineri, ca-

re conştientizează că „politica nu 

este doar pentru dinozauri”.

„Războiul” miniștrilor de Finanțe la Cluj-Napoca 
Ioana Petrescu: „Trebuie să ne gândim 
la meseriile viitorului în era digitalizării!”
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PUBLICITATE ELECTORALĂ

Modelul Cluj pentru România
În ultimii anii, implicarea civică a clujenilor a devenit un model pentru întreaga țară. Pe 26 mai 2019, 
un vot pentru Alianța USR PLUS poate transmite mesajul că schimbarea e posibilă în România și în politică
Mai bine de un deceniu, 

după 1990, Cluj-Napoca 

a fost un oraș închis. 

Singura lui „mândrie” 

erau statuile controversa-

te, plăcuțele memoriale, 

coșurile de gunoi și 

băncuțele tricolore. 

Până la începutul anilor 

2000, în Cluj-Napoca nu s-a 

construit aproape nimic, in-

vestitorii îl ocoleau. Și, totuși, 

„Epoca Funar” a avut și o 

parte bună. Când cuțitul a 

trecut până dincolo de os, 

societatea civilă s-a trezit. A 

fost nevoie de un șoc pentru 

a înțelege că „așa nu se mai 

poate” și că singura soluție 

e implicarea.

După 15 ani de mobiliza-

re civică, Cluj-Napoca e un 

oraș greu de recunoscut. Pro-

vocarea pentru noua 

generație de clujeni, mulți 

dintre ei ajunși aici după 

2004, este cum să gestione-

ze dezvoltarea: aglomerația 

din trafi c, prețul chiriilor și 

al apartamentelor, poluarea. 

Dar, cu toate acestea, o spun 

studiile specialiștilor de la 

Banca Mondială, Cluj-Napo-

ca este orașul cu cel mai 

mare „magnetism”, orașul 

care atrage cei mai mulți 

cetățeni români și în care 

mulți dintre aceștia și-ar do-

ri să se mute.

România trece acum prin-

tr-un șoc similar celui prin 

care a trecut Clujul în anii 90. 

Atacurile în valuri asupra 

Justiției, favorurile făcute in-

fractorilor, incompetența și 

impostura cocoțate până în 

vârful Guvernului, minciuni-

le grosolane promovate de 

PSD Dragnea și ALDE Tări-

ceanu în ultimii ani sufocă 

România pe zi ce trece. 

Răspunsul civic a fost pe mă-

sura provocărilor, oamenii au 

învățat să lupte, să iasă în stra-

dă, să se implice, să reziste. Dar 

încă nu este sufi cient. E nevoie 

de o schimbare majoră și la ni-

velul politicii. Fără o nouă cla-

să politică, societatea civilă va 

trebui să reia aceleași lupte, iar 

și iar, într-un carusel din ce în 

ce mai accelerat. 

La fel cum s-a întâmplat 

la începutul anilor 2000, 

când a dat tonul renașterii 

civice, Clujul poate da acum 

un semnal pentru schimba-

re politică. Dar asta depin-

de și de tine. Să ieși la vot, 

pe 26 mai și anul viitor. Și 

să îți convingi și prietenii și 

cunoștințele să o facă. Iar 

peste ani o să le povestești 

copiilor și nepoților cum 

schimbarea României a în-

ceput la Cluj!

Cu cine votează clujenii. Sondaj

La alegerile parlamentare din decembrie 2016, primele 
la care a participat, USR a obţinut un scor de 22,3% în 
Cluj-Napoca. Înainte de începutul campaniei electorale, 
în sondajul realizat de IRES, Alianţa 2020 USR – PLUS e-
ra creditată cu un procent de aproape 37% în opţiunile 
de vot ale clujenilor. USR – PLUS erau urmate de PNL, cu 
20,1% din opţiuni, PSD, cu 12,9% și UDMR, cu 10,9%.

Votul tău, pe 26 mai 2019, la europarlamentare, poa-
te confi rma că municipiul Cluj-Napoca este localitatea 
care transmite mesajul schimbării în întreaga 
Românie. Și nu uita să votezi și la Referendumul pen-
tru Justiţie! Actuala coaliţie de guvernare trebuie să 
știe că ne-am săturat să fi m conduși de persoane con-
damnate penal defi nitiv, prin ordonanţe de urgenţă 
scrise noaptea!

Vă așteptăm la vot, pe 26 mai 2019. Fără hoţie, 
ajungem departe!

Publicat de SC Monitorul de Cluj SRL, la comanda partidului Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale “Alianța 2020 USR PLUS”). Cod unic de identifi care 41190006. Tiraj: 6001 exemplare

La doar două săptămâni 

după ce Consiliul Local 

Huedin a predat primul 

şi singurul WC public 

din localitate, prima 

ploaie consistentă oferă 

mari bătăi de cap auto-

rităţilor locale.

„Oameni buni! Nu au 

trecut nici măcar două săp-

tămâni de la inaugurarea 

WC-ului public în valoare 

de 120.000 de euro şi la pri-

ma ploaie este deja inun-

dat! WC-ul de lux inundat, 

într-un oraş care nu este 

racordat la gaz, într-un oraş 

în care locurile de muncă 

bine plătite sunt aproape 

inexistente şi multe dru-

muri sunt ciuruite de gropi, 

este o bătaie de joc la adre-

sa contribuabililor. Prima-

rul Huedinului trebuie să 

ofere explicaţii concrete şi 

scuze publice, pentru că de 

o demisie de onoare nu cred 

că poate fi vorba. Nu are 

bărbăţia să o facă!”, susţi-

ne deputatul PSD Horia 

Nasra, publicând o serie de 

fotografii cu toaleta publi-

că inundată.

Despre toaleta publică 

de pe strada Nagy Antal, 

care se întinde pe o supra-

faţă de 153 de mp, prima-

rul Huedinului, liberalul 

Mircea Moroşan, a decla-

rat că „este vorba despre 

o lucrare complexă”, pu-

nând preţul exagerat pe 

seama costurilor de proiec-

tare, avize, racorduri de a-

pă şi a TVA.

„Nu aveţi voi la Cluj aşa 

ceva!”, se lăuda Moroşan, 

cu toate că locuitorii oraşu-

lui şi-au vărsat frustrarea pe 

reţelele de socializare, pu-

nând la zid autorităţile lo-

cale pentru felul în care s-au 

cheltuit banii publici.

WC-ul de 120.000 euro din Huedin 
a fost inundat la prima ploaie zdravănă

Viceprimarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Dan 

Tarcea, a anunţat extinde-

rea începând cu sfârşitul 

lunii mai a proiectului 

autobuzelor dedicate ele-

vilor pentru şcolile din 

centrul oraşului.

Dan Tarcea a dezvăluit ce-

le şapte trasee pe care vor cir-

cula cele 10 autobuze şcola-

re noi achiziţionate de muni-

cipalitate. Costul acestora s-a 

ridicat la peste 2,3 milioane 

de euro, însă investiţia a me-

ritat, susţine viceprimarul, da-

tă fi ind reacţia pozitivă a ele-

vilor şi a părinţilor. Pe lângă 

liceele „Avram Iancu” şi „Ni-

colae Bălcescu”, şcolile care 

vor intra în acest program sunt 

Colegiul Naţional „George 

Coşbuc”, Liceul Teoretic „Ghe-

orghe Şincai”, Colegiul Naţi-

onal „Emil Racoviţă”, Liceul 

Teoretic „Báthory István” şi 

Seminarul Teologic Ortodox.

„Sunt 10 autobuze pe ca-

re le-am achiziţionat, acestea 

au costat 2,3 milioane de eu-

ro, le vom pune în slujba ele-

vilor din clasele 0-4. Proiec-

tul implementat anul trecut 

la liceele Avram Iancu şi Ni-

colae Bălcescu a fost de suc-

ces, am descongestionat tra-

fi cul din zonă şi am reuşit să 

asigurăm un comfort sporit 

copiilor şi părinţilor. Autobu-

zele vor fi  puse în circulaţie 

până la sfârşitul acestei luni, 

suntem în faza de înmatricu-

lare, mai durează câteva zile, 

dar ele sunt deja la Cluj-Na-

poca”, a precizat viceprima-

rul Dan Tarcea, la Radio Cluj.

Viceprimarul a promis că 

municipalitatea va extinde 

programul dedicat momentan 

exclusiv copiilor din ciclul pri-

mar, asigurând faptul că po-

liţiştii locali vor veghea asu-

pra siguranţei copiilor. 

10 autobuze școlare noi intră în circulație

TRASEU 1 (Mănăștur): Str. Primăverii – str. Islazului – 
str. Câmpului – Calea Mănăștur – Calea Moților – str. 
Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu – 
Seminarul Teologic Ortodox – str. Universității – str. 
Mihail Kogălniceanu

TRASEU 2 (Mănăștur): str. Bucium – Calea Florești – 
Calea Mănăștur – urmând să parcurgă apoi TRASEUL 1

TRASEU 3 (Someșeni): Str. Plevnei – str. Branului – 
str. Traian Vuia – str. Aurel Vlaicu – Bld. 21 Decembrie 
1989 – str. Memorandumului – str. Petru Maior – str. 
Republicii – str. Avram Iancu

TRASEU 4 (Gheorgheni): str. Unirii – Bld. Nicolae 
Titulescu – Piața Cipariu – Piața Avram Iancu – Bld. 21 
Decembrie 1989 – str. Memorandumului – str. Petru 
Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu

TRASEU 5 (Zorilor): str. Observatorului – Calea Turzii – 
Piața Cipariu – Piața Avram Iancu – Bld. 21 Decembrie 
1989 – str. Memorandumului – str. Avram Iancu

TRASEU 6 (Bună Ziua): de la interesecția cu Drumul 
Făgetului – str. Bună Ziua – str. Becaș – str. Ion 
Agârbiceanu – str. Brașov – Piața Cipariu – Piața 
Avram Iancu

TRASEU 7 (Grigorescu): str. Donáth – str. Fântânele – 
str. Al. Vlahuță – Piața 14 Iulie – str. Uzinei Electrice – 
str. George Coșbuc – Calea Moților – str. Petru Maior – 
str. Republicii – str. Avram Iancu

Cele 7 trasee noi vor deservi 
aproximativ 2.300 de elevi

DAN TARCEA | 
viceprimarul orașului 
Cluj-Napoca

 „Sunt 10 autobuze pe 
care le-am achiziţionat, 
acestea au costat 2,3 
milioane de euro, le 
vom pune în slujba 
elevilor din clasele 0-4. 
Autobuzele vor fi  puse 
în circulaţie până la 
sfârşitul acestei luni.“

HORIA NASRA | deputat PSD

„WC-ul de lux inundat, într-un oraş care nu este 
racordat la gaz, într-un oraş în care locurile de 
muncă bine plătite sunt aproape inexistente 
şi multe drumuri sunt ciuruite de gropi, este 
o bătaie de joc la adresa contribuabililor. 
Primarul Huedinului trebuie să ofere explicaţii 
concrete şi scuze publice, pentru că de o 
demisie de onoare nu cred că poate fi vorba. 
Nu are bărbăţia să o facă!“
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Fluxul informaţional 

din Facebook este cea 

mai importantă compo-

nentă a întregului servi-

ciu. Cu toate acestea, 

va trece prin schimbări 

importante.

În continuare, se va pune 

accentul pe postări de la pri-

eteni apropiaţi. Pentru că Fa-

cebook nu ştie cu precizie 

elveţiană care sunt acei pri-

eteni, va începe propagarea 

de sondaje pentru a lămuri 

situaţia. Informaţiile colec-

tate vor fi  introduse într-un 

algoritm automatizat.

„Ne uităm la matrici ca-

re ies la iveală din rezulta-

te, unele sunt derivate din 

faptul că eşti etichetat în 

aceleaşi poze, reacţionezi 

sau comentezi la aceleaşi 

postări sau faci check-in în 

aceleaşi locuri. După aceea, 

folosim acele matrici în al-

goritmul nostru”, au expli-

cat cei de la Facebook.

Reţeaua socială va încer-

ca şi mai mult să-ţi serveas-

că în mod exclusiv postări 

din partea prietenilor apro-

piaţi şi a membrilor famili-

ei, în loc să te streseze cu 

postări de la pagini publice 

pe care le urmăreşti. Ofici-

alii Facebook insistă că nu 

vei vedea mai puţine pos-

tări de la prieteni sau pagini 

publice, ci că postările care 

îţi vor trece prin faţa ochi-

lor vor fi doar cele mai re-

levante pentru tine şi vor 

proveni de la oamenii care 

îşi foarte curios ce fac.

Facebook schimbă regulile jocului. Din nou.

Daniela Rus, o cercetătoa-

re originară din Cluj, care 

a emigrat în Statele Unite 

Ale Americii în anii ’80 

este prima femeie la con-

ducerea laboratorului 

MIT de informatică şi 

inteligenţă artifi cial.

Forţele Aeriene ale SUA 

vor investi 15 milioane de 

dolari pe an în proiecte de 

inteligenţă artificială şi ro-

boţi dezvoltate de universi-

tatea MIT, printr-un nou ac-

celerator de cercetare dema-

rat luni, în care este impli-

cată şi o cercetătoare origi-

nară din Cluj.

Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), probabil 

cea mai bună universitate de 

tehnologie din lume, a sem-

nat luni un acord cu Aviaţa 

americană pentru a lansa 

MIT-Air Force AI Accelera-

tor, un program conceput 

pentru cercetări avansate 

fundamentale în inteligenţă 

artifi cială (AI), „care ar pu-

tea să folosească operaţiuni-

lor Forţelor Aeriene, dar şi 

unor nevoi mai largi ale so-

cietăţii”, a anunţat MIT.

Aviaţia SUA va investi 15 

milioane de dolari pe an în 

cel puţin 10 proiecte de cer-

cetare derulate de MIT, în 

cadrul parteneriatului pe ca-

re cele două institiţii îl au de 

50 de ani.

Acceleratorul va urmări re-

alizarea rapidă de protitipuri, 

scalarea conceptelor şi aplica-

rea algoritmilor şi sistemelor 

de inteligenţă artifi cială.

Principalele obiecte de 

cercetare vor fi  inteligenţa 

artfi cială, machine learning 

şi roboţii, cu aplicabilitate 

în domenii ca răspunsul la 

dezastre, prevenţia medica-

lă, managementul datelor, 

siguranţa vehiculelor, secu-

ritate cibernetică.

O cercetătoare 
originară din Cluj, 
implicată în proiect

Printre cei implicaţi în 

acest accelerator se numără 

şi cercetătoarea româno-ame-

ricană Daniela Rus, origina-

ră din Cluj. Ea este directoa-

rea laboratorului MIT de in-

formatică şi inteligenţă arti-

fi cială (CSAIL).

„Vrem să formăm echipe 

interdisciplinare care vor co-

labora pe domenii disparate 

ale inteligenţei artifi ciale pen-

tru a crea noi algoritmi şi so-

luţii. Acceleratorul AI ne ofe-

ră o şansă de a dezvolta teh-

nologii care vor fi  vectori pen-

tru schimbări pozitive în lu-

me. Acest nou proiect va in-

tegra implicaţiile societale, în-

că de la început, în cerceta-

re”, a spus Daniela Rus, po-

trivit startup.ro.

Prima femeie
la conducerea 
laboratorului MIT

Daniela Rus (55 de ani) 

este prima femeie la condu-

cerea laboratorului MIT de 

informatică şi inteligenţă ar-

tificială, fiind numită în 

funcţia de director în anul 

2012. CSAIL este cel mai ma-

re laborator interdeparta-

mental al MIT, cu un perso-

nal de 900 de cercetători dis-

tribuiţi în 50 de grupuri de 

lucru, pe trei domenii ma-

ri: inteligenţă artificială, sis-

teme şi teorie.

Rus a emigrat cu familia 

în SUA în anii '80 şi şi-a dat 

doctoratul în computer sci-

ence la Cornell University. 

Din 2003 activează la MIT, 

unde a ajutat la dezvoltarea 

unor roboţi.

Despre proiectele ei neo-

bişnuite s-a scris mult în pre-

sa internaţională, unul dintre 

cele mai recente subiecte fi -

ind nisipul inteligent şi pro-

gramabil care poate lua diver-

se forme.

Daniela Rus este adeptă a 

introducerii educaţiei avansa-

te în domeniul computerelor 

de la cele mai fragede vârste.

„Alfabetizarea tehnologi-

că este la fel de importantă 

ca citirea, scrierea şi mate-

matica, pentru că este peste 

tot în jurul nostru. Vrem să-i 

facem pe copii să fi e intere-

saţi şi atraşi de robotica de 

la o varsta frageda, astfel in-

cat ei sa poata fi  inovatorii 

de mâine. Pe scurt, trebuie 

sa introducem gândirea com-

putationala ca obiect obliga-

toriu de studiu la toate cla-

sele, începand cu grădiniţa. 

În conditiile in care tot mai 

multe locuri de muncă ne-

cesita utilizarea calculatoa-

relor într-un mod tot mai 

complex, avem nevoie dis-

perata sa reducem decalajul 

de cunoştinţe în predarea ba-

zelor programării pe compu-

ter” – spunea cercetătoarea 

clujeană, în anul 2016, într-un 

interviu acordat revistei ame-

ricane Forbes.

O clujeancă, implicată 
în proiecte de inteligență 
artificială în SUA
Este prima femeie la conducerea MIT din istorie

DANIELA RUS | 
cercetătoare

„Vrem să formăm 
echipe 
interdisciplinare care 
vor colabora pe 
domenii disparate ale 
inteligenţei artifi ciale 
pentru a crea noi 
algoritmi şi soluţii. 
Acceleratorul AI ne 
oferă o şansă de a 
dezvolta tehnologii 
care vor fi  vectori 
pentru schimbări 
pozitive în lume. 
Acest nou proiect va 
integra implicaţiile 
societale, încă de la 
început, în cercetare“
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Campionii Universităţii 

Babeş-Bolyai se implică în 

formarea tinerelor genera-

ţii şi îi învaţă pe copiii din 

şcolile clujene ce înseam-

nă spiritul de campion, 

cum se atinge performan-

ţa, dar mai ales importan-

ţa mişcării sportive.

Prima dintre cei care vor 

ajunge în şcoli în cadrul cam-

paniei „Formăm campioni” 

iniţiată de Direcţia Comuni-

care şi PR a Universităţii Ba-

beş-Bolyai este Raluca Haidu, 

medaliată cu aur la Campio-

natele Europene de Gimnas-

tică din 2012.

Raluca a fost prezentă 

marţi, 21 mai 2019, la Şcoala 

Gimnazială Ion Creangă, că-

rora le-a spus povestea meda-

liilor de la gimnastică, le-a 

arătat câteva dintre exerciţii-

le care i-au adus aurul euro-

pean şi pe care i-a îndemnat 

să facă sport.

„UBB este o universitate 

dinamică, o universitate im-

plicată în viaţa comunităţii 

din care face parte. Această 

campanie este unul dintre mo-

durile prin care încercăm să 

creştem sănătos generaţiile 

care sunt acum în primii ani 

de şcoală. E o campanie pe 

care am început-o în Şcoala 

Gimnazială Ion Creangă, dar 

pe care vrem să o ducem în 

cât mai multe şcoli. Copiii au 

nevoie de modele reale, nu 

doar de cele pe care le văd la 

televizor. Noi avem campio-

nii care le pot fi  modele şi în-

cercăm să îi aducem mai 

aproape de ei”, afi rmă purtă-

torul de cuvânt al UBB, Lau-

ra Irimieş.

La rândul său Alexandru 

Jac, profesor de sport la Şcoa-

la Gimnazială Ion Creangă 

consideră că ,,întâlnirea cu 

modele reale este extrem de 

importantă pentru copii. Tră-

im într-o societate plină de al-

te tentaţii şi este datoria noas-

tră să îi indreptăm pe copii 

înspre sport. Este mai greu 

decât să-i lăsăm în faţa tele-

vizorului, dar e un efort care 

merită 100%”.

Raluca Haidu s-a născut în 

20 noiembrie 1994, la Petro-

şani, iar viaţa ei s-a învârtit 

mereu în jurul sportului. La 

5 ani a intrat pentru prima oa-

ră în sala de gimnastică de la 

Deva, iar câţiva ani mai târ-

ziu, în 2012, era medaliată cu 

aur la Campionatele Europe-

ne de la Bruxelles, alături de 

Sandra Izbasa, Catalina Po-

nor, Larisa Iordache şi Diana 

Bulimar. Era deja dublă me-

daliată cu bronz la Campio-

natele Europene de Gimnas-

tică din 2010 (bârnă şi echi-

pe) şi medaliată cu bronz la 

etapa de Cupă Mondială de 

la Glasgow, din 2011 (indivi-

dual compus). Raluca făcuse 

parte şi din echipa care a re-

prezentat România la Campi-

onatele Mondiale de la Rot-

terdam, din 2010, ea clasân-

du-se pe locul 4 cu echipa şi 

pe 9 la individual.

A ajuns la Universitatea Ba-

beş-Bolyai în anul 2012, an în 

care cucerea aurul cu echipa 

la Campionatele Europene de 

Gimnastică de la Bruxelles. În-

tre timp a terminat primii trei 

ani de facultate, însă a rămas 

să studieze la Facultatea de E-

ducaţie Fizică şi Sport.

O absolventă a UBB, medaliată cu aur 
la gimnastică, a stat de vorbă cu elevii clujeni

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Liceele clujene au profe-

sori de calitate, au elevi 

de calitate, concurenţa 

este una sănătoasă, iar 

şansele ca tinerii să ajun-

gă ce îşi doresc în viaţă 

cresc exponenţial cu cât 

liceul este mai bun.

Într-o vreme în care rata 

promovării la examenul de ba-

calaureat scade de la an la an, 

elevii dând dovadă de lipsă de 

interes în ceea ce priveşte în-

văţătura, judeţul Cluj reuşeş-

te să se menţină pe primele 

locuri în ceea ce priveşte nu-

mărul de elevi care promovea-

ză examenul. De asemenea, 

pentru ca elevii să poată să 

progreseze, este nevoie şi de 

dascăli dedicaţi, care să îi în-

drume, iar judeţul nostru este 

şi în acest caz pe primele lo-

curi din întreaga ţară. Şi, de-

sigur, cele mai bune licee se 

afl ă în reşedinţa de judeţ, Mu-

nicipiul Cluj-Napoca, un oraş 

într-o continuă dezvoltare.

Indiferent că este vorba de 

fi lologie, ştiinţele naturii, şti-

inţe sociale, matematică-in-

formatică sau secţii care apar-

ţin de fi liera tehnologică, pro-

fesorii care predau la liceele 

din municipiu sunt la fel de 

interesaţi. Astfel că, atâta timp 

cât elevul alege ce i se potri-

veşte, ştie că va avea ce învă-

ţa, fără să se pună problema 

că ar avea şanse mai mari să 

reuşească în viaţă dacă alege 

să studieze profi lul real.

Ofertă mare 
la învăţământul dual

Pentru anul şcolar 2019-2020 

se pune mult accentul pe lice-

ele cu sistem de învăţământ 

dual, fi ind pregătite pentru ab-

solvenţii de clasa a VIII-a 20 

de astfel de clase la mai mul-

te şcoli din Cluj-Napoca.

„Am mers pe necesarul iden-

tifi cat din discuţiile cu mediul 

de afaceri. Am avut mai mul-

te întâlniri cu agenţii economici 

mari. Până la urmă, numărul 

de clase de învăţământ dual a 

crescut la douăzeci. Ce înseam-

nă învăţământul dual? Înseam-

nă un sistem în care angajato-

rul este mult mai implicat în 

decizie, pe de o parte. Sunt niş-

te facilităţi pe care le oferă an-

gajatorul, posibilul angajator, 

o bursă suplimentară faţă de 

cea pe care o dă statul român. 

Este vorba de masă, transport, 

haine. Deci aici depinde de la 

unul la altul. Ultimii care au in-

trat în discuţie sunt cei de la 

Electrica. Ei au cerut suplimen-

tar clase şi li s-au aprobat pen-

tru că am văzut că sunt foarte 

serioşi şi care oferă o bursă de 

500 de lei peste cea oferită de 

stat. Oferă condiţii speciale pen-

tru posibilii tineri pe care să îi 

exagereze. Aici depinde de ce-

rerea pe piaţă şi depinde de an-

gajator”, a explicat Valentin 

Cuibus, şeful ISJ Cluj.

Dacă în urmă cu doi, trei 

ani în Cluj existau doar câte-

va şcoli în care se practica în-

văţământul profesional în sis-

tem dual, pentru anul şcolar 

2019-2020 există 20 clase, ca-

re sunt pregătite să primeas-

că peste 700 de elevi.

Piaţa muncii are nevoie 
de meseriaşi

Angajatorii au nevoie mare 

de forţă de muncă în ceea ce pri-

veşte meseriile. Din acest motiv 

s-au înfi inţat clase cu învăţământ 

dual, iar angajatorii se implică 

activ în formarea viitorilor anga-

jaţi. Există totuşi o reticenţă din 

partea părinţilor, care ar trebui, 

în timp, să dispară.

„Sunt specialităţi la care ce-

rerea este foarte mare: mecanici 

auto, bucătari, zona electrică. 

Sunt zone în care cererea este 

mică, cum ar fi  cea de construc-

ţii. Asta e surprinzător, fi indcă 

în Cluj se construieşte foarte 

mult. Zona legată de confecţii 

încălţăminte şi confecţii îmbră-

căminte sunt foarte puţin ceru-

te. Pot să fi e profi le cerute de 

agentul economic, dar nu vrea 

nimeni să meargă. Aici singura 

şansă este o campanie foarte 

agresivă din partea agenţilor 

economici, împreună cu noi, ca-

re deja a început în aşa fel în-

cât lumea să ştie, să le fi e puse 

la dispoziţie toate informaţiile. 

Să ştie, spre exemplu, că meca-

nicul de acum douăzeci de ani 

nu seamănă cu mecanicul de 

acum. Dotările şi întreg proce-

sul tehnologic care a fost acum 

douăzeci de ani este total dife-

rit. Totul e impecabil, condiţiile 

sunt foarte bune. Părintele e cel 

care decide la vârsta aceea. In-

formaţia trebuie să ajungă la pă-

rinte, iar apoi decizia îi aparţi-

ne”, a spus Cuibus.

Ce profil să aleagă viitorii liceeni? 
Meseriaşii sunt la mare căutare
Valentin Cuibus, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj: „Mecanicul de acum 20 de ani nu seamănă 
cu mecanicul de acum. Totul e impecabil, condiţiile sunt foarte bune”

Valentin Cuibus, şeful ISJ Cluj
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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-
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 (25.30)

¤ 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. 
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GRA-

TUIT

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. (4.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (36.40)

¤ P.F. efectuez transport cu au-
toutilitar FORD TRANZIT desco-
perit, de 3,5 to, descoperit, mo-
bilă, materiale de costrucţii, ori-
ce 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 seriozitate. Tel. 
0741-100529. (8.8)

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ 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 să 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

¤ 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. (11.11)

¤ 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. (10.11)

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. (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. (10.11)

MEDICALE

¤ Vând ecograf. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (10.11)

DIVERSE

¤ Vând biciclete copii. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (9.11)

¤ Asigur loc de depozitare pă-
mânt din evacuări, preţ 70 
RON/tonă. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0758-051260. (6.7)

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

¤ 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. (9.11)

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(10.10)

¤ Vând cizme de piele bărbă-
tești, cu tureac înalt (piele 
porc), mărimea 46, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (8.8)

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

¤ Vând motor electric, nou, mar-
ca SAYLOR pentru barci pneuma-
tice, preţ 100 Euro. Informaţii su-
plimentare la tel. 0744-479172. 
(9.11)

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

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

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 I-a licitatie pu-
blică, în data de 12.06.2019, ora 
13.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară: Autoutilitară N3, 
Magirus 440E43T/ Eurotech, 
1.991.033 km, an fabricaţie 
2000, sarcină maximă 18000 kg. 
Drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este ca-
zul: Nu sunt. Preţul de evaluare 
sal de pornire al licitaţiei, exclusiv 
TVA: 7.725 lei. Cota TVA/ neim-
pozabil/ scutit *): 19%. Preţul de 
evaluare sau de pornire a licitaţiei 
fi ind conform tabelului de mai 
sus. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, came-
ra 11, telefon 0264.314941, inte-
rior 116 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

¤ 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 III-a licitatie 
publică, în data de 12.06.2019, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând în: Denumirea bunului mo-
bil. Descriere sumară: 1. Aparat 
sudură Mig 221 P. Drepturile rea-
le și privilegiile care grevează bu-
nurile, dacă este cazul: Nu sunt. 
Preţul de evaluare sau de pornire 
al licitaţiei, exclusiv TVA: 2850 lei. 
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
19%. Bunuri proprietate a debito-
rului SC FDM METALICO SRL, CUI 
30857079. Preţul de evaluare 
sau de pornire a licitaţiei fi ind 
conform tabelului de mai sus. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

¤ 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 II-a licitatie pu-
blică, în data de 12.06.2019, ora 
11.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară: Autoutilitară N1, 
Furgon, Iveco, an fabricaţie 2005, 
sarcină maximă 3500 kg. Dreptu-
rile reale și privilegiile care gre-
vează bunurile, dacă este cazul: 
Nu sunt. Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei, exclusiv 
TVA: 9.225 lei. Cota TVA/ neim-
pozabil/ scutit *): 19%. Bunuri 
proprietate a debitorului SC 

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.

TRANSPORTO MERCI SRL, CUI 
29843860. Preţul de evaluare 
sau de pornire a licitaţiei fi ind 
conform tabelului de mai sus. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. TERMOTEC S.R.L. cu sediul 
social în Municipiul Dej, Str. Văii 
nr. 2. Jud. Cluj, având C.U.I. RO 

14419328 și J12/180/2002, de-
clar pierdute un Certifi cat Consta-
tator nr. 4370/21.01.2010 și do-
uă Certifi cate Constatatoare cu 
nr. 53593/10.07.2008, emise de 
Registrul Comerţului Cluj-Napoca. 
Se declară nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator și 
certifi cat înregistrare pentru 
J12/7/2004, C.U.I. 16031453. Le 
declar nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator al 
societăţii S.C. MARY 2 IMPORT 
EXPORT S.R.L., C.U.I. 247699, 
J12/2125/14.05.1992, model 3 
nr. 56979 din 08.05.2009. Îl de-
clar nul.

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

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 aprobată prin Legea 

265/2006 cu modifi cările și completările ulterioare și Ord. 

1798/2007, S.C. ROMTECH Enterprise S.R.L., anunţă 
începerea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de 
Mediu pentru obiectivul: “Hala tratamente termice” situat 
în localitatea Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, BDUL. MUNCII nr. 
18B, Jud. 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 între orele 9:00 – 16:00, marţi - 
joi între orele 9:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al  

SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru 
vanzare bunuri mobile, în data de 27.05.2019, in Cluj 
Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. 

În caz de neadjudecare, licitaţile se vor repeta în datele 
de, 03.06.2019, 10.06.2019, 18.06.2019 și 25.06.2019 
în aceleași condţii.Informaţii suplimentare se pot obţine la 
tel : 0264/432.603

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalaţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului 
sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, prin sentinţa civilă 
pronunţată în ședinţa camerei de consiliu din data de 
29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri:

 bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 
mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 868.117,88 
+ TVA;
 bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 

1.163.931 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 06.06.2019, ora 15.00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) 
se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz 
de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași 
condiţii în data de 13.06.2019, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate 
listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societăţii 
ce fac obiectul valorifi cării.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
Muşat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator
Av. Mihai Popa

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociatii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalaţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea:

1. Imobilului constând în construcţii şi teren situat în 
Cluj-Napoca, str. Pata Rât (azi Calea Someşeni), FN, jud. Cluj 
(neîntăbulat), în suprafaţă de 13.662,48 mp

– preţ de pornire 1.502.873 euro + TVA
2. Imobilului constând în două parcele de teren, situate 

în loc. Baciu, strada Triajului, nr. 1-3, jud. Cluj, respectiv 
parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 51363 Baciu, 
nr. cad. 6098/2 cu o suprafaţă de 6.158 mp și parcelă teren 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50999 Baciu, nr. cad. 6098/1 
cu o suprafaţă de 7.835 mp

– preţ de pornire 559.720 euro + TVA
3. Imobilului constând în teren în suprafaţă de 6.008 

mp înscris în Cartea Funciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat 
în Cuzdrioara, Platforma CCH Dej, jud. Cluj

– preţ de pornire 153.836 lei + TVA
4. Imobilului constând în barăci şi teren în suprafaţă de 

1.500 mp înscris în Cartea Funciară nr. 107388 Alba Iulia, 
situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, jud. Alba

– preţ de pornire 433.538 lei + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 06.06.2019, ora 15.00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 13.06.2019, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator
Av. Mihai Popa

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

MIRON DANIEL-MIHAI, MIRON ANDREEA ELENA, 
DRAGOMIR OVIDI-LUCIAN, DRAGOMIR CRISTINA-
GABLIELA, în calitate de titulari,   anunță publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 
1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru 
„Elaborare Plan urbanistic zonal pentru construire două 
locuinţe unifamiliale izolate, acces, împrejmuire, branşamente 
şi racorduri“, în comuna Feleacu, sat Feleacu, F.N., identifi cat 
prin C.F. 56864, jud. Cluj. 

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, 
nr. 99 și la sediul titularului, comuna Feleacu, sat Feleacu, 
nr. 470, jud. Cluj, din data de 06.05.2019, de luni-joi,  între 
orele . 9ºº -14ºº și vineri între orele 9ºº -12ºº.

Publicul interesat poate transmite în scris , comentarii 
și sugestii, până la data de 05.06.2019, la APM Cluj, str. 
Dorobanților, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-
412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
joi între orele 9ºº -14ºº și vineri între orele 9ºº -12ºº.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

POGĂCEAN  ALINA  ELEONORA anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru „Elaborare P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan 
, construire parc logistic: hală întreţinere camioane, 
depozitare paleţi fl ori, birouri“, în comuna Mihai Viteazu, 
sat Mihai Viteazu, extravilan, nr. 1358 B, identifi cat prin 
C.F. 50671 și CF 56347, jud. Cluj. 

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul   
agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților 
, nr. 99 și la sediul titularului, Turda, Calea Victoriei, nr. 
100, ap, 102, jud. Cluj, din data de 06.05.2019, de luni-
joi între orele 9ºº -14ºº și vineri între orele 9ºº -12ºº. 

Publicul interesat poate transmite în scris , comentarii 
și sugestii, până la data de 05.06.2019, la APM Cluj, str. 
Dorobanților, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-
412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
vineri, între orele 9ºº -14ºº și vineri între orele 9ºº -12ºº.

AUTORIZAȚIE 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 KAUFLAND 
ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul HIPERMARKET D+P+Ep ŞI CONSTRUCŢII 
ANEXE (CONSTRUCŢIE PREFABRICATĂ IMBISS PARTER, POST 
TRAFO PARTER, BAZIN REZERVĂ INCENDIU SUBSOL), 
AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMPLASARE ELEMENTE 
PUBLICITARE din localitatea CLUJ-NAPOCA, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 182.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr 99, în zilele de luni- joi: 
09:00- 16:30, vineri: 09:00- 14:00.
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Consilierii locali vor apro-

ba, vineri, în şedinţă extra-

ordinară, indicatorii tehni-

co-economici pentru un 

parking situat pe strada 

Trotuşului nr. 5.

„Terenul pe care se propune 

construirea parking-ului este pro-

prietatea municipiului Cluj-Na-

poca, are suprafaţa de 3.150 mp 

şi este situat în intravilan, în a-

fara perimetrului de protecţie a 

valorilor istorice, în cartierul Mă-

răşti, delimitat de blocurile de 

locuinţe de pe strada Trotuşului 

nr. 5 şi strada Fabricii de Zahăr 

nr. 4, într-un spaţiu nesistema-

tizat ocupat în prezent de 62 de 

garaje şi 14 locuri de parcare. 

Garajele existente pe amplasa-

ment se propun spre demolare/

desfi inţare”, transmite Primăria 

Cluj-Napoca.

Viitorul parking va avea o ca-

pacitate de 365 de locuri.

„Construcţia propusă, cu un 

regim de înălţime 2 subsoluri 

+demisol+parter+2 etaje+ 

terasă, are o capacitate de 365 

de locuri, din care 10 destinate 

persoanelor cu dizabilităţi, 10 

autoturisme electrice (cu patru 

staţii încărcare rapidă şi 6 staţii 

încărcare lentă), 12 pentru mo-

tociclete/mopede şi 3 rastele 

pentru biciclete”, spun repre-

zentanţii Primăriei.

Valoarea totală a investiţiei 

este de 29.590.566 lei fără TVA.

Finanţarea investiţiei urmea-

ză să se facă din fonduri de la 

bugetul local, iar durata de re-

alizare a investiţiei este de 24 

de luni.

La începutul acestui an, au 

început lucrările la două noi 

parkinguri supraterane în Mă-

năştur, cel mai mare cartier al 

Clujului, pe strada Primăverii cu 

o capacitate de 666 de locuri. 

Valoarea investiţiilor se ridică la 

9,6 milioane de euro.

Încă de acum cinci ani, Pri-

măria Cluj-Napoca a început de-

mersurile pentru construirea 

parkingului suprateran de pe 

strada Primăverii nr. 20. Parkin-

gul suprateran ar urma să aibă 

6 etaje cu o capacitate de 400 

de locuri. Valoarea totală a in-

vestiţiei este de 25,5 milioane 

lei fără TVA. (5,5 milioane de 

euro). Potrivit municipalităţii, fi -

nanţarea investiţiei se face din 

bugetul local. Durata de realiza-

re a parkingului este de 18 luni. 

Potrivit municipalităţii, execu-

tantul este Asocierea TCI & Pro-

jektentwicklung SRL & Conpac 

Arhitect SRL. Viitorul parking 

va fi  construit pe o suprafaţă de 

1532,32 mp.

În ceea ce priveşte Primăve-

rii nr. 8, vorbim aici de un parking 

cu 266 de locuri de parcare, do-

uă niveluri de subsol, parter şi 

două etaje supraterane. Potrivit 

Primăriei Cluj-Napoca, terenul 

pe care se propune construirea 

parkingului are suprafaţa de 5.547 

mp şi este situat în cartierul Mă-

năştur delimitat de străzile Pri-

măverii şi Peana, “într-un spaţiu 

nesistematizat ocupat în prezent 

de 106 garaje individuale”. Valoa-

rea investiţiei este de 18,9 mili-

oane lei + TVA (peste 4,1 mili-

oane euro), iar constructorul, TCI 

Contractor General, are un ter-

men de execuţie, conform con-

tractului, de 18 luni. Viitorul 

parking ar urma să fi e inaugurat 

în luna iulie 2020. Banii provin 

exclusiv de la bugetul local.

În cartierul Mănăştur, a fost 

construit în urmă cu câţiva ani 

un parking suprateran, tot pe 

strada Primăverii şi încă unul pe 

strada Mehedinţi. Acesta din ur-

mă are capacitatea de 126 de lo-

curi. În acelaşi cartier, s-a inau-

gurat, anul trecut, şi Parkingul 

Negoiu, cu 372 de locuri de par-

care, la cinci ani de la anunţa-

rea investiţiei. Lucrările la parkin-

gul Negoiu au început în anul 

2013. Între timp, fi rma care tre-

buia să se ocupe de construirea 

acestuia, Construdava – Icco 

Energ SRL, a intrat în faliment. 

Construirea parkingului Nego-

iu-Mehedinţi a fost anunţată de 

Emil Boc în 2012, la începutul 

precedentului mandat.

Atât primarul Emil Boc, cât 

şi viceprimarul Dan Tarcea, sus-

ţin că municipalitatea a dema-

rat în această perioadă construc-

ţia a nu mai puţin de 13 parkin-

guri în cartiere şi în zona cen-

trală. Este vorba, pe lângă parkin-

gurile Primăverii nr. 20 şi nr. 8, 

de parkingurile Hasdeu, Mogo-

şoaia, Trotuşului, Albac, Azuga, 

Gheorghe Dima, Sighişoarei, 

parkingul de la Oncologie, 

parkingul subteran din Piaţa Ci-

pariu sau parkingul privat pe 

strada Avram Iancu.

Parking de 6,2 mil. € în Mărăști. 
Zeci de garaje vor fi demolate.
Un nou parking de cartier se va construi în Mărăști. Investiția, care se 
ridică la peste 6,2 milioane de euro presupune demolarea a 62 de garaje.

Așa va arăta noul parking din Mărăști, care o să fi e situat pe strada Trotușului nr. 5

Potrivit municipalităţii, numărul mașinilor a 
crescut de patru ori, din 2000 și până în pre-
zent. Vorbim de peste 200.000 de autoturis-
me, iar datele ofi ciale ale Primăriei Cluj-

Napoca arată un defi cit de 10.000 de locuri 
de parcare în oraș. Cu alte cuvinte, municipa-
litatea nu poate onora cererile a 10.000 de 
clujeni care vor să dețină un loc de parcare.

Cluj-Napoca, orașul unde numărul maşinilor a crescut 
de patru ori, din 2000 până în prezent

Tineri talentaţi sunt aştep-

taţi la Festivalul Concurs 

„Taragotul de Aur” 2019, 

eveniment dedicat memori-

ei regretatului taragotist 

Dumitru Fărcaş. Competiţia 

va avea loc, între 15 şi 17 

noiembrie, la Casa de 

Cultură a Studenţilor 

(CCS) din Cluj-Napoca.

Concursul se va desfăşu-

ra în două secţiuni: solişti in-

trumentişi şi solişti vocali, fi -

ind deschis interpreţilor de 

folclor autentic românesc, cu 

vârste curprinse între 16 şi 

35 de ani, din toate zonele 

ţării, dar şi celor care provin 

din comunităţile româneşti a-

fl ate în afara graniţelor ţării, 

precum Ucraina, Republica 

Moldova, Voivodina, Valea 

Timocului, Cernăuţi, Ţinutul 

Herţa şi Kazahstan.

„Scopul primordial al aces-

tui festival este descoperirea 

de tinere talente, solişti instru-

mentişti şi vocali, dar eveni-

mentul îşi propune şi să con-

tribuie la conservarea şi pro-

movarea culturii şi portului tra-

diţional românesc”, a declarat 

Andreea Fărcaş, fi ica regreta-

tului taragotist.

Dumitrul Fărcaş a fost cel 

mai mare taragotist al Româ-

niei şi unul dintre cei mai în-

drăgiţi artişti români. Şi-a în-

ceput cariera profesională în 

1960, când s-a angajat ca in-

strumentist al Ansamblului 

„Maramureşul” din Baia Ma-

re. În 1962, a preluat Ansam-

blul „Mărţişorul” al Casei de 

cultură a studenţilor din 

Cluj-Napoca, împreună cu ca-

re a obţinut numeroase premii 

naţionale şi internaţionale.

Maestrul Dumitru Fărcaş s-a 

stins din viaţă, la Cluj-Napoca, 

în august 2018.

Casa de Cultură a Studen-

ţilor (CCS) din Cluj-Napoca 

se pregăteşte să primească nu-

mele regretatului taragotist 

Dumitru Fărcaş. Consilierii lo-

cali au votat propunerea edi-

lului Emil Boc, în şedinţa din 

19 decembrie 2018. În prezent, 

doar sala de spectacole a in-

stituţiei de cultură poartă nu-

mele maestrului. 

Festival dedicat memoriei 
maestrului Dumitru Fărcaş

Zeci de angajaţi ai 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu” au ieşit, din 

nou, în stradă pentru a-i 

cere prefectului să atace o 

hotărâre a Consiliului 

Judeţean.

Sindicaliştii de la Aeroport 

cer sprijinul prefectului judeţu-

lui Cluj în declanşarea unei ac-

ţiuni care să ducă la anularea 

deciziei de numire a trei mem-

bri în Consiliului de Administra-

ţie al aeroportului, care, consi-

deră manifestanţii, nu sunt spe-

cialişti şi au fost numiţi pe alte 

criterii decât cele cerute de lege.

Protestatarii au avut pancar-

te cu următoarele mesaje: „Ata-

caţi HCJ 33/2019”, „Domnule 

Prefect, aplicaţi legea”, „Aero-

portul merită mai mult”, „Sus-

ţineţi valorile şi viziunea aero-

portului”, „Împreună dezvoltăm 

aeroportul”.

Anagajaţii Aeroportului pro-

testează de aproape două săp-

tămâni, aceştia pichetând atât 

Prefectura Cluj, cât şi Primăria.

„Noi i-am comunicat dom-

nului prefect printr-o sesizare 

motivele de nelegalitate şi am 

solicitat atacarea acestei hotărâri 

în contencios administrativ. Am 

făcut demersurile în martie, nu 

s-a întâmplat nimic. (...) Sun-

tem singura instituţie din subor-

dinea CJ care nu avem adoptat 

încă bugetul şi toate aceste pie-

dici ne-au fost puse de către no-

ii membri ai Consiliului de Ad-

ministraţie, care nu îndeplinesc 

condiţiile prevăzute de Legea 

109 privind guvernanţa corpo-

rativă a întreprinderilor şi nu 

sunt specialişti. Pur şi simplu nu 

doresc dezvoltarea noastră”, spu-

nea, la protestul precedent, 

Ana-Maria Creţu, reprezentan-

tului Sindicatului Independent 

din cadrul aeroportului clujean

Directorul Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu”, 

David Ciceo, declara recent, 

într-o conferinţă de presă, că, 

din cauza unor membri numiţi 

nelegal în Consiliul de Admi-

nistraţie (CA), dezvoltarea ae-

roportului este blocată.

Membri ai Consiliului de Ad-

ministraţie al Aeroportului Inter-

naţional „Avram Iancu„ au re-

clamat, zilele trecute, faptul că 

şedinţa lor a fost suspendată şi 

că au intervenit forţele de ordi-

ne ca urmare a unei acţiuni a 

sindicaliştilor, lucru infi rmat de 

conducerea sindicatului.

Protest al angajaților 
Aeroportului. „Domnule 
Prefect, aplicați legea!”

PUBLICITATE



miercuri, 22 mai 2019 | monitorulcj.ro  MAPAMOND 11

Preşedintele american 

Donald Trump a afi rmat 

luni că Statele Unite ale 

Americii nu au încercat 

să angajeze un dialog 

cu Iranul, adăugând 

că Teheranul trebuie 

să facă primul pasul dacă 

doreşte să negocieze 

cu Washingtonul, 

relatează AFP.

„Presa Fake News au pu-

blicat ca de obicei o informa-

ţie falsă, fără nici o cunoştin-

ţă (pe această temă, nota red.

agenţiei) potrivit căreia SUA 

încearcă să angajeze negoci-

eri cu Iranul'', a scris Trump 

pe Twitter. ''Această informa-

ţie este falsă”, a adăugat mi-

liardarul, fără să pară clar la 

ce publicaţie face referire.

„Iranul ne va suna dacă şi 

când va fi  gata”, a spus Trump, 

care s-a declarat deja deschis 

discuţiilor cu Teheranul. „În 

timp ce aşteaptă, economia 

lor continuă să se prăbuşeas-

că. Este trist pentru poporul 

iranian!”, a adăugat el.

Relaţiile dintre Washington 

şi Teheran sunt din nou ten-

sionate de circa zece zile, du-

pă anunţul privind întărirea 

prezenţei militare americane 

în Orientul Mijlociu pentru a 

face faţă unor presupuse „ame-

ninţări” din partea Iranului.

Trump a declarat săptămâ-

na trecută că este „sigur că Ira-

nul vrea să discute în curând”, 

adăugând:„Aş vrea ca ei să mă 

sune”, ceea ce ministrul irani-

an de externe, Mohammad 

Javad Zarif, a refuzat.

Donald Trump a amenin-

ţat Iranul cu anihilarea tota-

lă, dacă această ţara va de-

clanşa 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.

Donald Trump: SUA nu au încercat 
să angajeze un dialog cu Iranul

Alegerile europarlamenta-

re din 26 mai vor conduce 

la o schimbare a titularilor 

posturilor cheie din institu-

ţiile Uniunii Europene

La două zile după acest 

scrutin, liderii europeni ur-

mează să se reunească pen-

tru a discuta împărţirea aces-

tor posturi şi a pregăti în acest 

scop negocierile cu noul Par-

lament European.

Orice acord privind aceste 

posturi trebuie să pună în ba-

lanţă interesele statelor şi ale 

marilor familii politice euro-

pene, notează agenţia Reuters 

într-o prezentare a atuurilor şi 

punctelor slabe ale principali-

lor politicieni angajaţi în ne-

gocierea posturilor europene.

Manfred Weber, 46 de ani, 

german, grupul PPE, europar-

lamentar. Este capul de listă al 

popularilor europeni şi candi-

datul acestora la şefi a Comisi-

ei Europene. Un rezultat bun 

al PPE l-ar putea ajuta, dar pre-

şedintele francez Emmanuel 

Macron şi alţi lideri europeni 

nu consideră că viitorul preşe-

dinte al executivului comuni-

tar trebuie să fi e obligatoriu 

unul dintre capii de listă ai fa-

miliilor politice europene.

Frans Timmermans, 58 de 

ani, olandez, grupul S&D, 

prim-vicepreşedinte al Comi-

siei Europene. Are susţinerea 

şi calităţile oratorice care-i lip-

sesc lui Weber, dar este tras 

în jos de slaba performanţă a 

socialiştilor la alegerile naţi-

onale şi care se prefi gurează 

a fi  la fel la cele europene.

Michel Barnier, 68 de ani, 

francez, europarlamentar, gru-

pul PPE, negociator-şef al Co-

misiei Europene în dosarul 

Brexitului. Personalitate discre-

tă, nu mai candidează la ale-

gerile europene, dar caută în 

spatele scenei să capitalizeze 

respectul liderilor europeni pen-

tru modul în care a condus ne-

gocierea Brexitului. Ar putea fi  

agreat deopotrivă de preşedin-

tele liberal Emmanuel Macron 

şi de cancelarul conservator 

german Angela Merkel.

Margrethe Vestager, 51 de 

ani, daneză, grupul ALDE, co-

misar european. Cap de listă 

al grupului liberal european 

ALDE, prestigiul ei a crescut 

după ce din poziţia de comi-

sar european a cerut înăspri-

rea taxării marilor companii 

americane. Fiind femeie şi de 

orientare liberală, ea ar putea 

de asemenea să fi e agreată de 

Macron, Merkel şi de mai mul-

ţi premieri europeni liberali.

Kristalina Georgieva, 65 

de ani, bulgăroaică, grupul P-

PE, directoare generală a Băn-

cii Mondiale, fost comisar eu-

ropean. Este sprijinită discret 

de unele guverne est-europe-

ne pentru a deveni primul pre-

şedinte al Comisiei Europene 

provenit dintr-o ţară fostă co-

munistă. Ea şi-a construit re-

putaţia pe francheţea mani-

festată cât timp a gestionat 

bugetul UE până în anul 2016.

Christine Lagarde, 63 de 

ani, franţuzoaică, grupul PPE, 

director general al FMI şi fost 

ministru de fi nanţe. O altă per-

sonalitate oarecum discretă, 

dar cu şanse, este invocată de 

cei care cred că liderii euro-

peni vor dori ca pentru prima 

dată o femeie să conducă UE.

Dalia Grybauskaite, 63 de 

ani, lituaniancă, grupul PPE, 

fost comisar european şi mi-

nistru de fi nanţe, îşi încheie 

ultimul mandat de preşedin-

te al ţării sale. Un deceniu la 

masa liderilor europeni i-a cre-

at profi lul unei posibile înlo-

cuitoare a lui Donald Tusk la 

conducerea Consiliului Euro-

pean. Însă unii o consideră 

prea obtuză şi prea ostilă fa-

ţă de Rusia pentru a-i putea 

ghida pe liderii europeni că-

tre un consens.

Mark Rutte, 52 de ani, olan-

dez, grupul ALDE, prim-minis-

tru din 2010. Este un alt vete-

ran al summiturilor europene, 

dar nu este clar cât de mult ar 

dori un post la Bruxelles. Vizi-

unea sa de susţinere puternică 

a liberalismului şi relaxării fi s-

cale i-ar putea pune la încerca-

re abilitatea de a construi con-

sens în Consiliul European sau 

Comisia Europeană.

Guy Verhofstadt, 66 de ani, 

belgian, grupul ALDE, nego-

ciator al PE în dosarul Brexi-

tului, fost prim-ministru. Un 

federalist european notoriu, el 

aspiră să devină preşedinte al 

Parlamentului European. La 

fel cum s-a întâmplat în actu-

ala legislatură cu Martin Schulz 

şi Antonio Tajani, el ar putea 

împărţi cu altcineva manda-

tul, probabil cu Weber, fi eca-

re câte doi ani şi jumătate.

Charles Michel, 43 de ani, 

belgian, grupul ALDE, 

prim-ministru. Este văzut ca 

un posibil înlocuitor al lui 

Tusk la conducerea Consiliu-

lui European.

Alexander Stubb, fi nlan-

dez, 51 de ani, grupul PPE, 

vicepreşedinte al Băncii Eu-

ropene de Investiţii, fost 

prim-ministru. Un eurofi l po-

liglot, a pierdut în faţa lui We-

ber cursa pentru capul de lis-

tă al popularilor europeni.

Angela Merkel, 64 de ani, 

germancă, grupul PPE, cance-

lar din 2005. Ea neagă orice 

ambiţie la un post european 

după încheierea ultimului său 

mandat în fruntea guvernului. 

Dar statura sa politică poate fi  

un sprijin pentru o Uniune Eu-

ropeană slăbită de naţionalişti.

Printre posturile europene 

afl ate în discuţie se numără 

şi cel de preşedinte al Băncii 

Centrale Europene (BCE), 

post râvnit deopotrivă de 

Franţa şi Germania.

Cine participă la vânătoarea 
de posturi europene?
Alegerile europarlamentare din 26 mai vor conduce la o schimbare 
a titularilor posturilor cheie din instituţiile Uniunii Europene

Angela MerkelFrans Timmermans Manfred Weber
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Handbaliştii de la 
CS „U” Cluj, ultimul 
meci al sezonului

Miercuri, 22 mai, echipa de 
handbal masculin a CS ”U” Cluj 
va disputa ultimul meci al se-
zonului 2018-2019 din Liga 
Zimbrilor. Adversarii universi-
tarilor sunt handbaliștii de la 
echipa CSM Făgăraș, iar parti-
da contează pentru a 10-a eta-
pă din play-out.
Sala Sporturilor „Horia 
Demian” găzduiește acest meci, 
începând cu ora 17:00. Este a 
patra întâlnire dintre cele două 
echipe, în acest sezon, iar în ce-
lelalte trei întâlniri CSM 
Făgăraș s-a impus de fi ecare 
dată, 39-30, 36-28 și 29-22.
În etapa precendetă, CS ”U” 
Cluj a cedat în deplasare cu 
CSM Bacău, 30-35, iar CSM 
Făgăraș a câștigat pe teren 
propriu cu CSU Suceava, 
25-23. Clujenii sunt pe ulti-
mul loc în clasament, iar CSM 
Făgăraș e pe locul patru cu 
18 puncte.  (T.D.)

„U” Cluj va juca 
finala mică în Liga 
Elitelor U-19

Universitatea Cluj a încheiat la 
egalitate, scor 1-1, manșa retur 
din semifi nalele Ligii Elitelor 
Under 19, disputat, la 
București, contra lui Dinamo.
Formaţia clujeană a pierdut 
meciul tur, 2-1, iar pentru ca-
lificarea mai departe avea ne-
voie de cel puţin două goluri 
pentru a putea spera la califi-
carea în ultimul act.
Elevii lui Călin Sălăgean au 
impresionat în prima repriză, 
una pe care au controlat-o în 
totalitate și care a fost decisă 
de reușita lui Mâneran din mi-
nutul 33. La fel ca în tur, însă, 
Dinamo a înscris imediat după 
revenirea de la cabine, iar 
partida a continuat sub sem-
nul echilibrului, fără să se mai 
schimbe ceva până la final.

Pe scurt

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj a cucerit al doi-

lea titlu consecutiv în 

Liga 1 Betano, iar Dan 

Petrescu a început deja 

să-şi facă temele pentru 

stagiunea următoare.

Campioana României a 

anunţat prelungirea lui 

Damjan Djokovic, cel care 

a semnat o nouă înţelegere 

valabilă pentru următoare-

le trei sezoane. 

Mijlocaşul croat a fost 

unul dintre cei mai impor-

tanţi jucători din angrenajul 

echipei în ultimele două se-

zoane, el reuşind de altfel 

golul care a adus titlul în sta-

giunea precedentă. Djokovic 

se afl ă la a doua aventură în 

Gruia după ce a mai jucat în 

stagiunea 2013-2014, dar fă-

ră realizări importante la mo-

mentul respectiv.

„Primul campion care a 

semnat prelungirea contra-

cului cu echipa noastră este 

Damjan Djokovic! Suntem 

bucuroşi să vă anunţăm, la 

numai o zi după încheierea 

sezonului competiţional, că 

unul dintre cei mai buni mij-

locaşi centrali din Liga 1 va 

continua în Gruia în urmă-

toarele trei sezoane. Djoko-

vic a revenit la CFR Cluj în 

vara anului 2017, iar în scurt 

timp a devenit un om de ba-

ză în echipa noastră. 

A bifat 63 de prezenţe în 

tricoul „alb-vişiniu”, a mar-

cat 8 goluri, iar prin evolu-

ţiile sale constante şi-a adus 

aportul la câştigarea celor 

două titluri de campion şi a 

Supercupei României. Ii do-

rim multă baftă lui Damjan 

în tricoul echipei campioa-

ne în următoarele trei se-

zoane!”, transmite clubul 

din Gruia.

CFR Cluj i-a prelungit 
contractul lui 
Damjan Djokovic Tibi DEMETER

sport@monitorulcj.ro

Florian Walter, fostul 

fi nanţator de la 

Universitatea Cluj, s-a 

stins din viaţă la fi nalul 

săptămânii trecute, însă 

pe lângă afacerile pe care 

le avea a lăsat în urmă şi 

o datorie mai veche.

Ionel Ganea, fost antrenor 

la Universitatea Cluj în peri-

oada în care Florian Walter fi -

nanţa echipa, a declarat că 

mai are de recuperat 94.000 

de euro de la fostul conducă-

tor al echipei clujene. "Gane-

zu" a fost la cârma celor de 

la "U" Cluj în perioada februa-

rie – septembrie 2013, fi ind 

îndepărtat cu scandal la vre-

mea respectivă.

Florian Walter i-a propus 

atunci rezilierea contractu-

lui, dar fostul internaţional 

nu a vrut să renunţe din ca-

uza unei clauze de aproxi-

mativ 100.000 de euro. Ga-

nea a plecat în cele din ur-

mă după ce a fost amenin-

ţat de Walter, dar se judecă 

de trei ani pentru recupera-

rea sumei de bani.

„Sunt aproape trei ani de 

când m-am judecat cu ei şi 

am câştigat defi nitiv. Dar ba-

nii nu i-am văzut nici până-n 

ziua de astăzi. Am să-mi sun 

avocatul să vedem ce e de fă-

cut, acum că Walter s-a dus. 

Oricum, a rămas familia, au 

rămas copiii. Om vedea, ce-o 

vrea Dumnezeu”, a declarat 

Ionel Ganea.

Walter a fost omul care le-a 

readus speranţele fanilor clujeni 

în momentul în care a preluat 

Universitatea, dar mai multe ne-

înţelegeri locale au făcut ca fi -

nanţator să plece şi să preia Pe-

trolul Ploieşti. Fostul patron a 

transferat atunci un contingent 

important de jucători, fi ind cri-

ticat dur de foarte mulţi dintre 

fanii lui „U”.

Florian Walter, datorie de 94.000 
de euro către Ionel Ganea

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Formaţia antrenată 

de Mihai Silvăşan a avut 

o nouă prestaţie modestă 

sub panou, acolo unde 

Oradea a dominat la capi-

tolul recuperărilor.

CSM Oradea a început şi 

meciul 4 extrem de ofensiv 

şi avea un avantaj de 10 punc-

te, 24-14, încă de la fi nalul 

primului sfert. U-BT a rein-

trat în meci în sfertuul se-

cund după câteva acţiuni in-

dividuale excelente ale lui 

Kyndall Dykes.

Diferenţa dintre cele două 

echipe s-a menţinut constant 

la minim două posesii în fa-

voarea bihorenilor, dar cluje-

nii au început să spere în ul-

timul sfert. Formaţia lui Sil-

văşan a început cu trei coşuri 

de trei puncte şi a reuşit să 

egaleze, 74-74, dar fără să poa-

tă trece la conducere.

Oradea a replicat şi ea pe 

faza ofensivă cu reuşit din spa-

tele arcului de cerc, dar şi cu 

procentaj excelent la linia arun-

cărilor libere. U-BT putea ega-

la la ultimul atac, dar o sche-

mă prost executată l-a adus pe 

Calnicenco într-o poziţie grea 

şi fără şanse de a marca.

CSM Oradea s-a impus ast-

fel cu 91-86 în meciul patru 

şi 3-1 la general, fi ind a doua 

fi nalistă după CSU Sibiu. 

U-Banca Transilvania se va 

duela cu SCM Craiova pentru 

ultimul loc de pe podiumul 

clasamentului Ligii Naţiona-

le de Baschet Masculin.

Kyndall Dykes a fost cel mai 

bun marcator al jocului cu 22 

de puncte, fi ind urmat de oră-

denii Markovic (17), Watson 

(16), Richard (15). Pentru 

U-Banca Transilvania urmea-

ză o vară destul agitată cu mul-

te schimbări care se prefi gu-

rează în lotul echipei. Trupa 

de pe malul Someşului Mic a 

ratat prezenţa pentru al doilea 

an consecutiv în fi nala campi-

onatului, deşi se speculează 

că ar avea de departe cel mai 

mare buget din Liga Naţiona-

lă de baschet masculin.

Mihai Silvăşan şi-a anun-

ţat demisia la fi nalul meciu-

lui disputat la Oradea şi a de-

clarat că îşi asumă în totali-

tate eşecul din acest sezon:

„Este un fi nal de sezon dez-

amăgitor. Eu credeam şi îmi 

doream enorm de mult să re-

uşim să câştigăm campiona-

tul. Ne-am luptat în această 

serie, cel puţin în trei din ce-

le patru meciuri. Din păcate, 

nu a fost destul. Îmi asum ab-

solut toată responsabilitatea 

pentru eşecul din acest sezon 

şi pentru ratarea obiectivelor 

principale. Mă refer aici la cam-

pionat şi la Cupa României. 

Prin urmare, îmi voi prezenta 

demisia din funcţia de antre-

nor principal al echipei. Repet, 

eu sunt principalul vinovat şi 

nu am absolut nicio problemă 

să îmi asum eşecul. Vreau să 

mulţumesc conducerii clubu-

lui şi sponsorului principal, 

pentru că mi-a oferit această 

oportunitate. Mulţumesc 

staff-ului alături de care am 

lucrat în aceşti trei ani. Şi mă 

gândesc aici la toţi oamenii 

care lucrează în această echi-

pă. Le mulţumesc jucătorilor 

care au fost alături de mine 

în cele trei sezoane. Le mul-

ţumesc suporterilor pentru 

susţinere în momentele bune 

şi mai puţin bune. Nu în ul-

timul rând, mulţumesc fami-

liei că a fost alături de mine 

în tot acest timp”, a afi rmat 

Mihai Silvăşan, fost antrenor 

U-Banca Transilvania.

U-BT Cluj, eliminată din play-off-ul LNB! 
Silvăşan şi-a dat demisia după meci
U-Banca Transilvania Cluj a pierdut, 91-86, meciul patru al disputei cu CSM Oradea 
în semifinalele Ligii Naţionale de Baschet masculin.

Pentru U-Banca Transilvania urmează o vară destul agitată cu multe schimbări
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