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„Alin Tişe ar trebui 
să demisioneze”
Deputatul PSD Horia Nasra a găsit un 
drum asfaltat acum câ teva să ptă mâ ni și 
deja „ciuruit” de gropi.  Pagina 10

ACTUALITATE

Pasagerul 1 milion 
„aterizează” astăzi
Aeroportul Cluj sărbătoreşte pasagerul cu 
numărul 1 milion pe anul 2019.  Pagina 11

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

În Cluj-Napoca există antrenori care fac pregătiri cu viitoarele mămici pentru ca acestea să aibă o stare fizică, 
dar și psihică bună, pe întreaga perioadă a sarcinii. Pagina 7

SĂNĂTATE

Alimente nesănătoase 
în meniul copiilor din grădinițe?

EDUCAŢIE

Ora de dirigenţie ar putea să dispară

Ministrul Sănătăţii, Sorina 
Pintea, a declarat, întrebată des-
pre alimente nesănătoase, pre-
cum margarină sau mezeluri, ca-
re se dau copiilor la unele gră-
diniţe, că alimentaţia şcolarilor 
şi preşcolarilor este reglementa-
tă, iar direcţiile de sănătate pu-
blică pot chiar să dea amenzi şi 
să închidă astfel de unităţi de în-
văţământ, dacă primesc sesizări.

„Este un ordin din 2008 ca-
re reglementează alimentele in-
terzise şcolarilor şi preşcolari-
lor. Acest ordin este coroborat 
cu un ordin din 1995 şi cu unul 
din 2001 care reglementează în-
treaga activitate a unei grădini-

ţe. Teoretic, la sesizări, inspec-
ţia din cadrul DSP-urilor poate 
să verifi ce aceste aspecte, să dea 
amenzi şi chiar să meargă pâ-
nă la închiderea acestor grădi-
niţe”, a spus Sorina Pintea.

Ministrul a adăugat că exis-
tă şi controale tematice.

„Au fost aplicate sancţiuni, 
nu într-o valoare mare. Sancţi-
unea pentru persoane fi zice es-
te între 1.000 şi 2.000 de lei, iar 
pentru persoane juridice între 
5.000 şi 10.000 de lei. Dar, de 
regulă, există controale temati-
ce şi atunci bănuiesc că toată 
lumea se pregăteşte”, a mai pre-
cizat Pintea.

Ora de dirigenţie ar putea să 
dispară din programa şcolară! 
Este dorinţa ministrului Educa-
ţiei care propune înlocuirea 
acestor clase cu ore de consili-
ere profesională.

Propunerea se regăseşte în do-
cumentul „Educaţia ne uneşte”, 
elaborat de ministerul Educaţi-
ei, care se afl ă deja în dezbate-
re publică.

Ecaterina Andronescu vrea ca 
ora de dirigenţie să fi e înlocuită 
cu ora de consiliere profesiona-
lă, care ar trebui ţinută de o per-
soană califi cată în acest sens. Po-
trivit acestui proiect, accentul ar 
trebui pus pe abilităţile elevilor 
în diferite discipline şi, de ase-
menea, pe competenţele lor.

Schimbarea ar urma să fi e pu-
să în practică în ciclul secundar 
inferior, care începe la 12 ani, 
adică pentru elevii claselor a şap-
tea, a opta şi a noua.

Specialiştii din educaţie sus-
ţin că ideea este bună, dar greu 
de pus în practică, în România. 
Asta pentru că nu există sufi -
cienţi consilieri. În Bucureşti, 
de exemplu, există 1.300 de 
elevi la un astfel de consilier, 
în timp ce legea prevede maxi-
mum 800 de elevi la un astfel 
de profersor specializat în ori-
entare profesională.

Dispariția orelor de dirigenție 
va avea și consecințe în ceea 
ce privește câștigurile materia-
le pentru profesori. 

PUBLICITATE

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

1  = 4.7625 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

170C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

PUBLICITATE
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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

Curăţenie la gunoaie!
Începe numărătoarea inversă pentru colectarea pe 4 fracţii
Clujenii nu vor mai putea arunca gunoiul după cum îi taie capul, ci vor fi obligaţi, 
de la 1 iulie, să facă colectarea deșeurilor pe patru fracţii. Măsura vine cu amenzi drastice 
pentru cei care nu se conformează, dar şi cu noi tarife la salubritate. Pagina 10

Sportul, recomandat chiar și în perioada sarcinii
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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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Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, îi îndeamnă 
pe români să iasă la vot şi să aleagă ALDE

„Dragi români, pe 26 mai vom merge la vot pentru 

a-i alege pe cei care ne vor reprezenta în Parlamentul 

European. Cred cu tărie în Uniunea Europeană. Cred 

într-o uniune puternică ce îşi poate apăra şi ajuta 

membrii de azi şi de mâine. Cred într-o Uniune în ca-

re ne putem păstra independenţa, obiceiurile, cultu-

ra, istoria şi tradiţiile. Cred într-o Uniune care să nu 

lase pe nimeni în urmă, care să aibă o singură vite-

ză, respect şi oportunităţi egale pentru fi ecare stat 

membru. Asta este Europa pentru care luptăm! Asta 

este Europa pe care trebuie să o lăsăm copiilor noş-

tri! Pe 26 mai votează ALDE! Pentru o Europă care să 

respecte România! Pentru o Românie egală cu celelal-

te ţări ale Europei”

„ALDE va milita pentru protecţia familiei şi sti-

mularea creşterii demografi ce ca o garanţie pentru 

prezentul şi viitorul Uniunii Europene. Fiecare stat 

al Uniunii, şi toţi împreună, trebuie să găsim solu-

ţia de a încuraja tinerele familii. ALDE va lupta pen-

tru oportunităţi egale pentru fi ecare cetăţean. Pe 26 

mai votează ALDE! Pentru o Românie respectată 

într-o Europă unită! ”

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În prezenţa primarului 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc şi a viceprimaru-

lui Dan Tarcea, clujenilor 

le-a fost prezentat amplul 

proiect al reconfi gurării 

trafi cului din zonele Calea 

Mănăştur şi Calea Moţilor. 

Edilul a precizat că muni-

cipalitatea şi-a asumat priori-

tizarea transportului în co-

mun, dar şi efi cientizarea 

transportului nepoluant, ce-

rând sprijinul clujenilor pen-

tru a implementa aceste poli-

tici. „Să promovăm ecosiste-

mul, nu egosistemul!”, a punc-

tat Boc, amintind de cele pes-

te 100 ha de spaţii verzi noi 

pe care le are în vedere Pri-

măria („La Terenuri”, Parcul 

Este, Parcul Feroviarilor).

După ce au lăudat Cluj-Na-

poca, numindu-l un „oraş 

avantgardist”, proiectanţii de 

la FIP Consulting au prezen-

tant succint proiectul care ţin-

teşte descongestionarea şi fl u-

idizarea trafi cului pe traseul 

Calea Mănăştur – Calea Moţi-

lor până la intersecţia cu stra-

da George Coşbuc. Aceştia sus-

ţin că s-au ghidat vizând un 

impact cât mai scăzut asupra 

zonei construite, dar şi ţinând 

cont de efi cienţa economică, 

printre problemele majore iden-

tifi cate găsindu-se lipsa axei 

nord-sud între cartierele Zori-

lor şi Grigorescu, viteza me-

die scăzută (14.8 km/h, mult 

sub viteza comercială de 20 

km/h), dar şi volumul de tra-

fi c uriaş pe direcţia vest-est, 

respectiv lipsa infrastructurii 

adecvate pentru biciclişti.

O nouă bandă 
pe Calea Mănăştur, 
motiv de nemulţumire

Conform proiectanţilor, pe 

Calea Mănăştur ar urma să 

fi e diminuate suprafeţele ben-

zilor la 2.9 metri lăţime, ast-

fel încât, cu câte o bandă de-

dicată autobuzelor pe fi ecare 

direcţie de mers, să se creeze 

loc pentru trei benzi destina-

te autoturismelor. Cu toate că 

ar fi  necesară o singură ex-

propriere şi s-ar interveni doar 

pe suprafaţa nordică de tro-

tuar, care ar avea o lăţime de 

minimum 2.3 metri, ideea pro-

iectanţilor a stârnit polemici 

la dezbatere.

Primarul Emil Boc a cerut 

explicaţii privind necesitatea 

celor trei benzi auto pe lângă 

benzile dedicate, fi ind con-

vins că ar îngreuna şi mai 

mult trafi cul. „Şi dacă am con-

strui 10 benzi, tot ar fi  ocu-

pate!”, a precizat edilul, afi r-

mând că singura soluţie este 

schimbarea de „mindset” pen-

tru şoferii clujeni. „Şi eu sunt 

şofer, dar să mă ierte!”, a ex-

clamat Boc.

Proiectanţii au recunoscut 

că, în ciuda unei lăţimi de 3.5 

metri pentru benzile dedica-

te, nu ar fi  garantată siguran-

ţa bicicliştilor, motiv pentru 

care o clujeancă a solicitat 

amenajarea unei benzi sepa-

rate pentru biciclete. Părerea 

lui Boc a fost împărtăşită şi 

de alţi clujeni, care au expli-

cat că inaugurarea unei benzi 

separate pentru biciclişti ar fi  

benefi că şi pentru persoane-

le cu dizabilităţi locomotorii, 

un designer industrial amin-

tind de studiile care confi rmă 

că, odată cu apariţia unei benzi 

suplimentare pentru maşini, 

automat ar creşte şi trafi cul.

Trotuarele, sacrifi cate?

Proiectanţii au precizat că, 

pe Calea Moţilor, toate inter-

secţiile ar urma să benefi cie-

ze de semaforizare inteligen-

tă, iar staţia de autobuz de pe 

Moţilor înspre Mănăştur ar 

urma să rămână pe locul ac-

tual. Cu toate acestea, au pre-

cizat că trotuarele vor suferi 

modifi cări, lucru care i-a în-

grijorat pe unii participanţi.

Pe strada Oţetului, arteră 

de categorie secundă, ar ur-

ma să fi e implementate pa-

tru benzi auto (câte două pe 

fi ecare sens), însă fără ban-

dă dedicată autobuzelor. Ves-

tea bună este că s-ar construi 

câte o bandă de 1.5 metri pe 

fi ecare sens pentru biciclişti. 

De asemenea, pe strada Măr-

ginaşă, de categoria a treia, 

ar urma să fi e implementată 

doar o singură bandă pe sens 

dată fi ind lăţimea totală de 

doar 6 metri a carosabilului. 

Pentru lăţirea la trei benzi es-

te nevoie de alte exproprieri, 

precizează proiectanţii, care 

au dezvăluit că suprafaţa to-

tală de intervenţie a întregu-

lui proiect este de 68.391,4 

metri pătraţi.

Cu toate că dezbaterea a 

durat mai bine de o oră, par-

ticipanţii nu au ajuns la ni-

cio concluzie.

Clujenii refuză benzile 
suplimentare pentru maşini
Circa 50 de clujeni au luat parte la o dezbatere publică 
despre reconfigurarea traficului pe Moţilor şi Calea Mănăştur

Clujenilor le-a fost prezentat amplul proiect al reconfi gurării trafi cului din zonele Calea Mănăştur şi Calea Moţilor
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Întâlnire a ministrului Eugen Teodorovici 
cu oamenii de afaceri din Cluj

Senatorul Eugen Teodorovici, ministrul fi nanţelor publice şi ministru al fon-
durilor europene, interimar, a participat marţi, 21 mai, la o întâlnire cu 300 de 
oameni de afaceri din Cluj.

La întânire au fost prezenţi reprezentanţi ai mediului de afaceri din domenii 
diferite, de la industria farmaceutică, la industrie grea, antreprenori- construc-
tori sau reprezentanţi ai industriei alimentare.

Alături de ministrul Teodorovici au fost prezenţi deputaţii PSD de Cluj, Cornel Itu (or-
ganizator al evenimentului), Horia Nasra, Cristina Burciu, deputaţii maramureşeni Sorin 
Bota şi Gheorghe Şimon, candidatul la alegerile europarlamentare, Cristian Terheş, pre-
fectul Ioan Aurel Cherecheş, subprefectul Alin Danci, liderul de grup al consilierilor ju-
deţeni social-democraţi, Remus Lăpuşan şi mai mulţi primari social-democraţi.

La debutul întâlnirii, Teodorovici le-a transmis oamenilor de afaceri clujeni că are 
în vedere stimularea fi scală a altor domenii economice în genul celor din domeniul 
tehnologiei informaţiei care este scutit de impozitul pe venit şi că are în vedere şi sti-
mularea forţei de muncă: „Se analizează ca aceste facilităţi să fi e aplicate şi în alte 
zone, cum ar fi  industria prelucrătoare, industria de apărare, industria textilă, pen-
tru ca aceste industrii să renască, pentru a stimula şi menţine forţa de muncă mai 
puţin califi cată şi califi cată. Guvernul aplică cu prioritate anumite măsuri în anumi-
te zone ale economiei şi spun că vor fi  de succes”.

Ce a făcut PSD pentru FIRME 
ȘI ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE:

 A redus TVA, de la 24% la 19% și a simplifi cat procedurile.
 A eliminat 102 taxe fi scale și parafi scale.
  A adoptat Legea prevenirii, prin care, înainte de a fi  amendate, fi rmele sunt 
îndrumate cum să se conformeze fi scal.

  A redus taxa privind contribuția pentru sănătate de la 39,25% la 37,25% și 
impozitul pe venit de la 16% la 10%.
  A extins aplicarea cotei minime de 1% impozit pentru microîntreprinderi, 
până la plafonul de 1 milion €/an, cifră de afaceri.

  A fi nanțat programul “Start-up Nation”, dedicat în special tinerilor care vor să 
înceapă o afere. Ca urmare au primit susținere de până la 200.000 de lei peste 
15.000 de fi rme, care au generat cel puțin 30.000 de noi locuri de muncă.
 A adoptat 5% cotă TVA pentru serviciile turistice.
  A introdus redevențe ZERO pentru utilizarea apelor minerale și geotermale 
în scop turistic.

 A introdus formularul unic pentru declararea veniturilor independente.
 A reînfi ințat școlile de meserii.
  A asigurat plata CAS și CASS la nivelul salariului minim pentru cei cu 
activități independete.

  A asigurat scăderea cuantumului impozitului pe venit pentru persoanele cu 
activități independente, respectiv persoanele fi zice autorizate şi alte tipuri de 
persoane juridice, au impozit pe venit redus la 10%, faţă de 16% în 2016.
  A asigurat plata opțională a contribuțiilor sociale (CASS), la fondurile 
proprii de pensii private.

Publicat de SC Monitorul de Cluj SRL, la comanda PSD, CUI mandatar fi nanciar: 41190008. Tiraj: 3001 exemplare
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10 motive pentru care să votezi PNL pe 26 mai
Duminica viitoare sunt ale-

gerile europarlamentare. 

Concomitent, se desfășoară 

și un Referendum pe tema 

justiției inițiat de 

președintele României 

Klaus Iohannis. Alegerile 

europarlamentare din acest 

an au o triplă miză: bloca-

rea abuzurilor PSD din 

Justiție prin Referendum, 

o reprezentare corectă 

a României în Parlamentul 

European și pierderea 

de către PSD a majorității 

obținute în 2016 prin min-

ciună și manipulare. 

Opțiunea corectă pentru 

România? DA la referen-

dum și vot pentru PNL. 

De ce PNL?

1. PNL este singurul par-
tid din România care poate 
învinge PSD. 

PNL este cel mai mare 

partid de opoziție din Ro-

mânia. PNL a fost partidul 

la inițiativa căruia au fost 

blocate abuzurile majorității 

parlamentare PSD-ALDE. 

Majoritatea cercetărilor so-

ciologice dau PNL șansa re-

ală de a detrona PSD la a-

ceste alegeri, dar nu sonda-

jele sunt cele care decid în 

locul românilor. Românii ho-

tărăsc pe 26 mai. 

2. Partidul Național Libe-
ral este partidul românesc 

cu cele mai mari realizări 
în Parlamentul European. 

PNL se poate lăuda cu 

benefi cii concrete obținute 

de europarlamentarii PNL 

la Bruxelles: eliminarea ta-

xelor de roaming, 28 de mi-

lioane de euro drept despă-

gubiri pentru fermierii 

afectați de pesta porcină, 

subvenții mărite pentru agri-

cultori, gratuități și burse de 

studii pentru tineri. 

3. PNL are de departe 
cea mai bună echipă, un 

mix de experiență, noutate 

și realizări concrete. Sunt 

oameni noi pe listă – Rareș 

Bogdan, Violeta Alexandru, 

Ciprian Ciucu. Sunt oameni 

cu experiență în administrație 

locală și centrală – Mircea 

Hava, Gheorghe Falcă, Va-

sile Blaga și Dan Motreanu. 

De asemenea, sunt europar-

lamentari experimentați – 

Siegfried Mureșan, Adina 

Vălean, Daniel Buda.

4. PNL este partidul cu 
cei mai buni aleși locali, 
campioni în atragerea de 
bani europeni. 

Primarii și președinții de 

consilii județene liberali se 

detașează clar prin 

performanțele pe care le-au 

obținut în comunitățile lor. 

Orașele și județele pe care 

le conduc sunt în vârful lis-

tei privind calitatea vieții, 

absorbția de fonduri euro-

pene și modernizarea infras-

tructurii și patrimoniului. 

5. Partidul Național Libe-
ral este cel mai infl uent și 
respectat partid din Româ-
nia în UE. 

PNL este membru al celui 

mai mare partid din Parla-

mentul European – Partidul 

Popular European (PPE). Spre 

deosebire de PSD și ALDE, 

care au fost renegate de pro-

priile partide la care sunt afi -

liate, PNL va sta în continu-

are la masa celor mai impor-

tante decizii din Europa.

6. PNL este partidul cel 
mai vocal în apărarea 
justiției și a statului de drept. 

Parlamentarii și europar-

lamentarii PNL au fost ac-

tivi în blocarea tuturor 

inițiativelor abuzive ale 

majorității PSD-ALDE de a 

modifi ca legile justiției pen-

tru a-i scăpa de dosarele pe-

nale pe Dragnea și gașca lui. 

Fără demersurile PNL, azi 

România ar fi  fost deja un 

stat mafi otizat. 

7. PNL are cel mai bun și 
concret program politic pen-
tru Parlamentul European. 

Cele mai importante obiec-

tive vizează un buget alocat 

României cel puțin egal cu 

cel din bugetul anterior și 

simplifi carea procedurilor de 

accesare a fondurilor europe-

ne. Infrastructura rutieră, 

educația și sănătatea sunt 

țintele principale ale progra-

mului PNL. 

8. PNL este singurul par-
tid românesc cu orientare 
ideologică clară de centru-
dreapta.

PNL are drept valori fun-

damentale: democrația, sta-

tul de drept, individul, drep-

turile și libertățile individua-

le, proprietatea privată și ro-

lul minimal al statului în eco-

nomie. Spre deosebire de al-

te partide, nu cochetează în 

mod imatur cu conceptele 

ideologice esențiale pentru 

democrație. 

9. PNL este partidul care 
a dat președintele României 
și este partenerul acestuia. 

Parteneriatul dintre PNL 

și președintele Iohannis se 

manifestă solid și în aces-

te alegeri în ce privește re-

ferendumul pe justiție. De 

altfel, președintele Klaus 

Iohannis a participat la do-

uă dintre mitingurile PNL 

unde și-a exprimat spriji-

nul pentru echipa liberală 

și lista pentru europarla-

mentare. ”Cea mai tare 

echipă cu cei mai buni 

candidați”, a spus Klaus 

Iohannis despre PNL.

10. PNL este partidul 
cel mai apropiat de oameni. 

PNL a făcut eforturi și a 

reușit să impună în Parla-

mentul României creșterea 

alocațiilor copiilor. PNL cre-

de că statul român are da-

toria să aibă grijă de cei ca-

re reprezintă viitorul Româ-

niei. PNL are drept obiec-

tiv și alinierea pensiilor și 

salariilor românilor la nive-

lul veniturilor din Europa 

prin creșterea sănătoasă a 

economiei.  
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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, inves-

titorii îl ocoleau. Și, totuși, 

„Epoca Funar” a avut și o par-

te 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 mobilizare 

civică, Cluj-Napoca e un oraș 

greu de recunoscut. Provoca-

rea pentru noua generație de 

clujeni, mulți dintre ei ajunși 

aici după 2004, este cum să 

gestioneze dezvoltarea: 

aglomerația din trafi c, prețul 

chiriilor și al apartamentelor, 

poluarea. Dar, cu toate aces-

tea, o spun studiile specialiștilor 

de la Banca Mondială, Cluj-

Napoca este orașul cu cel mai 

mare „magnetism”, orașul ca-

re atrage cei mai mulți cetățeni 

români și în care mulți dintre 

aceștia și-ar dori să se mute.

România trece acum prin-

tr-un șoc similar celui prin ca-

re 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 Tăricea-

nu în ultimii ani sufocă Ro-

mânia 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, Clu-

jul poate da acum un semnal 

pentru schimbare politică. Dar 

asta depinde și de tine. Să ieși 

la vot, pe 26 mai și anul vii-

tor. Și să îți convingi și prie-

tenii și cunoștințele să o facă. 

Iar peste ani o să le povestești 

copiilor și nepoților cum 

schimbarea României a înce-

put 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 era cre-
ditată 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, poate 
confi rma că municipiul Cluj-Napoca este localitatea care 
transmite mesajul schimbării în întreaga Românie. Și nu 
uita să votezi și la Referendumul pentru Justiţie! Actuala 
coaliţie de guvernare trebuie să știe că ne-am săturat să 
fi m conduși de persoane condamnate penal defi nitiv, 
prin ordonanţe de urgenţă scrise noaptea!

Vă așteptăm la vot, pe 26 mai 2019. Fără hoţie, ajun-
gem departe!

Mai multe detalii legate de sondaj gasiti la http://son-
dajusrpluscluj.strikingly.com/

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: 3001 exemplare
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PRO România dă asigurări: 
Pentru noi, PSD nu reprezintă o opţiune!
Liderii PRO România au fost foarte 

vehemenţi în privinţa relaţiei lor cu 

PSD. Aceştia au declarat că proiectul 

politic căruia i-au pus bazele este unul 

cu totul nou şi că nu se pune problema 

întoarcerii la PSD, indiferent cine ar fi  

la conducerea acestui partid.

„PRO România nu se adresează doar foş-

tilor PSD-işti. Aşa cum am declarat în repe-

tate rânduri, suntem un proiect politic de 

centru-stânga, pro-european, pro-business, 

căruia i s-au alăturat foarte mulţi oameni 

dezamăgiţi de politică sau persoane care nu 

au făcut deloc politică până în acest mo-

ment, oameni care îşi pun speranţele în acest 

start-up politic. Aşadar, orice discuţie pe 

marginea întoarcerii la PSD nu îşi are sen-

sul”, a declarat tranşant, pe această temă, 

Aurelia Cristea.

Declaraţiile fostului ministru clujean vin 

să întărească afi rmaţiile lui Victor Ponta, ca-

re a declarat săptămâna trecută, la Timişoa-

ra, că liderii formaţiunii nu vor reveni în ve-

chiul partid chiar dacă actualul preşedinte 

PSD va fi  detronat.

„Nu sunt pesedist şi nu ne întoarcem la 

ei. Nu am plecat de la PSD ca să ne întoar-

cem acolo, chiar dacă pleacă Dragnea”, a 

afi rmat Victor Ponta.

Şi Corina Creţu a fost vehementă în pri-

vinţa relaţiei sale cu PSD, într-un interviu 

acordat recent presei clujene.

„Cred că nu e un secret pentru nimeni 

că eu am fost şi am rămas social-democra-

tă, dar din păcate m-am văzut nevoită ca, 

în urma celor mai recente decizii ale lea-

dershipului PSD, să mă desprind de acest 

partid. PSD a fost deturnat şi, în opinia mea, 

nu mai reprezintă un partid social-democrat 

autentic. PRO România reprezintă adevăra-

ta stângă românească, social-democraţia eu-

ropeană”, a comentat Corina Creţu.

„Scorul nostru în aceste alegeri va de-

monstra faptul că putem construi o stângă 

sănătoasă, întinerită, fresh, capabilă să ge-

nereze bunăstare. Desigur, social-democra-

ţii de bună-credinţă sunt bineveniţi în PRO 

România, la fel ca toţi cei care înţeleg că e 

nevoie de o schimbare de mentalitate”, a 

adăugat Aurelia Cristea.

De altfel, având în vedere relaţiile tensi-

onate dintre PSD şi social-democraţii euro-

peni, este foarte probabil ca, în funcţie de 

confi guraţia politică de la Bruxelles de du-

pă alegerile europarlamentare, PRO Româ-

nia să fi e singurul partid de stânga din ţară 

afi liat grupului social-democrat progresist 

din Parlamentul European.
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Permanentă a făcut mier-

curi o simulare a procesu-

lui de votare la alegerile 

europarlamentare şi la 

referendumul naţional 

care se vor desfăşura 

în data de 26 mai, context 

în care au fost prezentaţi 

paşii pe care alegătorii 

trebuie să îi urmeze 

atunci când se vor 

prezenta la urne.

Introducerea unui buletin 
de vot în altă urnă decât cea 
destinată nu atrage nulita-
tea acestuia.

La sosirea în secţia de vo-

tare, alegătorul va prezenta 

actul de identitate sau docu-

mentul de identitate, după 

caz, operatorului de calcu-

lator al biroului electoral al 

secţiei de votare. Operatorul 

de calculator va scana actul 

de identitate sau va introdu-

ce în Sistemul Informatic de 

Monitorizare a Prezenţei la 

Vot (SIMPV) – tabletă – da-

tele personale ale alegătoru-

lui în cazul în care nu se 

poate folosi scanarea, pen-

tru a verifi ca dacă cetăţea-

nul îşi poate exercita drep-

tul de vot.

Start vot. Alegeri 
şi/sau referendum

Dacă tableta nu semnalea-

ză niciun impediment la exer-

citarea dreptului de vot sau nu 

indică necesitatea dirijării ale-

gătorului la o altă secţie de vo-

tare, va aduce la cunoştinţa ale-

gătorului faptul că tableta în-

registrează prezenţa la vot, se-

parat pentru fi ecare scrutin în 

parte, şi că acesta poate opta 

pentru a-şi exercita dreptul de 

vot atât la alegerile europarla-

mentare, cât şi pentru referen-

dumul naţional sau doar pen-

tru unul dintre aceste scrutine.

Operatorul de calculator al 

biroului electoral al secţiei de 

votare va înregistra în table-

tă opţiunea alegătorului de a 

vota numai pentru un singur 

tip de scrutin sau pentru am-

bele scrutine, aşa cum a fost 

comunicată de către acesta; 

operatorul de calculator al bi-

roului electoral al secţiei de 

votare aduce la cunoştinţa pre-

şedintelui biroului electoral al 

secţiei de votare atât mesaje-

le furnizate de tabletă, cât şi 

opţiunile alegătorului, astfel 

încât alegătorul să primească 

buletinele de vot conform op-

ţiunii exprimate şi înscrise în 

tabletă; alegătorul care do-
reşte să îşi exercite dreptul 
de vot la referendumul naţi-

onal va primi în mod obli-
gatoriu ambele buletine de 
vot corespunzătoare celor do-
uă întrebări de la referen-
dum, neavând posibilitatea 
de a opta pentru una sau al-
ta din întrebări.

În cazul în care alegătorul 

optează pentru participarea la 

un singur tip de scrutin, pre-

şedintele biroului electoral al 

secţiei de votare sau membrul 

desemnat de către acesta va 

bara, în prezenţa alegătoru-

lui, cu o linie orizontală, ru-

brica destinată semnăturii din 

lista electorală permanentă, 

aferentă tipului de scrutin pen-

tru care nu a optat.

Urnele de vot vor fi  in-
scripţionate separat pentru 
alegerile europarlamentare, 
întrebarea nr. 1 şi întrebarea 
nr. 2 din cadrul referendu-
mului naţional.

În secţiile de votare din ţa-

ră se utilizează o singură ur-

nă specială pentru persoanele 

netransportabile. În aceasta 

vor fi  introduse atât buletinul 

de vot de la alegerile pentru 

Parlamentul European, cât şi 

buletinele de vot de la referen-

dum, urmând a fi  separate du-

pă deschiderea urnelor.

Unde votăm?

În cazul în care tableta sem-

nalează faptul că alegătorul ca-

re s-a prezentat la vot fi gurea-

ză deja înscris în SIMPV, preşe-

dintele biroului electoral al sec-

ţiei de votare va lua următoare-

le măsuri: informează alegăto-

rul că SIMPV a semnalat că s-a 

mai prezentat la vot la acelaşi 

scrutin; aduce la cunoştinţa ale-

gătorului prevederile din Codul 

penal potrivit cărora fapta unei 

persoane care votează de două 

sau mai multe ori constituie in-

fracţiunea de fraudă la vot care 

se pedepseşte cu închisoare de 

la 6 luni la 3 ani sau cu amen-

dă şi interzicerea exercitării unor 

drepturi; în secţiile de votare din 

ţară, în cazul în care alegătorul 

stăruie în solicitarea de a-şi exer-

cita dreptul de vot, preşedinte-

le biroului electoral al secţiei de 

votare va apela serviciul 112 şi 

va solicita să i se facă legătura 

cu secţia de votare cu numărul 

şi din judeţul sau, după caz, sta-

tul arătate în mesaj.

Alegătorii care au optat 
pentru a-şi exercita dreptul 
de vot, în data de 26 mai, la 
un singur scrutin şi cărora li 
s-a aplicat pe actul de iden-
titate timbrul autocolant sau, 
după caz, ştampila cu men-
ţiunea "VOTAT" şi data scru-
tinului vor mai putea să îşi 
exercite dreptul de vot, pen-
tru scrutinul la care nu au 
optat iniţial, în data de 26 
mai, până la ora 21.00, ora 
închiderii secţiilor de votare.

Dacă cetăţeanul se afl ă în lo-

calitatea de domiciliu, el va vo-

ta la aceeaşi secţie de votare.

În cazul în care alegătorul nu 

se afl ă în localitatea de domici-

liu, acesta va fi  înscris în lista 

electorală suplimentară cores-

punzătoare scrutinului pentru 

care iniţial nu a optat, de la sec-

ţia de votare unde se prezintă.

Simulare de vot pentru alegerile de duminică. 
Paşii pe care trebuie să îi parcurgă alegătorul.
Alegătorii vor primi trei buletine de vot – unul pentru alegerile europarlamentare şi două pentru referendum.

„Decât să... Mai bine ies 

la vot!” – acesta este 

mesajul campaniei iniţia-

te de Federaţia Tinerilor 

din Cluj şi Cluj for Youth, 

care se desfăşoară, atât în 

mediu online cât şi offl i-

ne, în perioada apri-

lie-mai 2019.

Scopul campaniei este să 

responsabilizeze şi să motive-

ze tinerii din Cluj şi din Româ-

nia să participe activ la Alege-

rile Europarlamentare din da-

ta de 26 mai. România este ţa-

ra din Uniunea Europeană cu 

una dintre cele mai scăzute pre-

zenţe la vot. În 2014, doar 20% 

dintre tinerii români au votat 

pentru Parlamentul European, 

deşi această categorie de elec-

torat se regăseşte cel mai mult 

în valorile europene.

În mediul online, campa-

nia „Mai bine ies la vot” s-a 

desfăşurat pe reţelele de so-

cializare, prin publicarea de 

materiale foto şi video. Un 

moment important în promo-

varea campaniei a pornit în 

data de 9 mai, cu o serie de 

mesaje video de la artişti, in-

fl uenceri, bloggeri, antrepre-

nori şi lideri ai comunităţii 

de tineret, care au acceptat 

provocarea de a personaliza 

mesajul „Decât să... Mai bi-

ne ies la vot”.

Au acceptat să se implice în 

campanie DJ Shiver, Bob Rădu-

lescu, Corina Brânduşan, Mir-

cea Bravo şi mulţi alţii, care au 

venit cu mesaje către comuni-

tatea clujeană. În campanie s-au 

implicat şi organizaţiile de tine-

ret din Cluj, care au preluat me-

sajul „Mai bine ies la vot” şi l-au 

diseminat către comunităţile ti-

nerilor şi studenţilor.

Campania „Mai bine ies la 

vot” este susţinută de zeci de 

organizaţii de tineret afl ate sub 

structura „umbrelă” a Federa-

ţiei Tinerilor din Cluj (FTC), 

din care fac parte 32 de ONG-uri 

şi entităţi de tineri şi studenţi 

din Cluj-Napoca. 

„În 26, Mai bine ies la vot!”: 
o campanie iniţiată de tinerii clujeni

Preşedintele Klaus 

Iohannis va efectua, joi, 

o vizită la Cluj, unde va 

avea o întâlnire cu autori-

tăţile locale din regiune şi 

îşi va lansa ultima carte.

Potrivit agendei şefului sta-

tului, de la ora 14.10 va avea 

loc întâlnirea cu autorităţile lo-

cale din regiune, iar de la ora 

17.00 va avea loc evenimentul 

de lansare a volumului "EU.RO 

– Un dialog deschis despre Eu-

ropa" la UBB. 

Noul volum al preşedinte-

lui este un ghid ce prezintă sin-

teza istoriei UE, a instituţiilor 

care o defi nesc, a valorilor ei 

şi a principalelor provocări pe 

care le înfruntă în prezent. 

„Am încercat să prezint, într-o 

manieră accesibilă, principale-

le mecanisme, valori şi teme po-

litice relevante pentru construc-

tul european. Intenţia mea a fost 

aceea de a oferi unui cititor ne-

specialist explicaţii concise şi 

răspunsuri la întrebări esenţia-

le, dar sensibile, care preocupă 

un număr mare de cetăţeni şi 

care pot genera confuzii. Între-

bările la care am încercat să ofer 

răspunsuri în această carte sunt 

foarte variate, iar ele încep de 

la legitimitatea noastră istorică 

de a aparţine spaţiului comuni-

tar şi se încheie cu modul în ca-

re ne proiectăm prezenţa în U-

niune, în viitoarea perioadă. De 

asemenea, ele au la bază con-

vingerea că este de datoria po-

liticienilor să informeze propri-

ii cetăţeni despre modul de func-

ţionare al mecanismelor politi-

ce şi despre marile teme care 

solicită, astăzi, atenţia lumii în-

tregi”, afi rma Iohannis în intro-

ducerea cărţii.

Iohannis vine astăzi la Cluj-Napoca
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infiniTIFF revine cu o a 

3-a ediţie, programată în 

perioada 1-8 Iunie 2019, 

în cadrul Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania, iar anul 

acesta secţiunea este 

dedicată viitorului con-

ţinutului audiovizual.

Împreună cu invitaţi in-

ternaţionali, încercăm să de-

finim modul în care trans-

formările digitale şi tehno-

logiile disruptive ale mo-

mentului influenţează nu 

doar mobilitatea publicului 

şi modul în care comunică 

acesta, ci şi cultura şi diver-

tismentul, ca domenii inte-

grale. Programul include in-
finiTIFF Summit, o confe-

rinţă de jumătate de zi des-

pre producţia virtuală si vi-

itorul muncii, şi infiniTIFF 
Workshop, un eveniment 

colaborativ cu participarea 

stakeholderilor locali din di-

ferite industrii. În plus, zo-

na de VR Cinema va inclu-

de şi la această ediţie o se-

lecţie generoasă de filme, 

producţii recente dar şi câ-

teva „clasice”, oferind pu-

blicului un set divers de ex-

perienţe. Programul este sus-

ţinut de Banca Transilvania.

Workshop pentru 
clujenii pasionaţi 
de producţia audiovizuală

infi niTIFF 2019 îşi propu-

ne, în principal, să stimule-

ze antreprenoriatul clujean 

în direcţia producţiei virtu-

ale pentru fi lm, jocuri video, 

animaţie şi tehnologie audi-

ovizuală, completând pro-

iectul Cluj Future of Work.

În acest sens, infiniTIFF 
Workshop caută să explo-

reze în profunzime nevoile 

şi aspiraţiile principalilor ac-

tori locali implicaţi în pro-

ducţia audiovizuală. Pentru 

o jumătate de zi, pe data de 

2 iunie, antreprenori vizio-

nari, factori decizionali din 

artă, cultură şi mediul aca-

demic din Cluj, vor explora 

oportunităţi antreprenoria-

le şi forme de colaborare in-

terdisciplinară în producţia 

audiovizuală. Rezultatul va 

fi Manifestul infiniTIFF, un 

document cu direcţii de ac-

ţiune clare pentru autorităţi, 

creativi şi antreprenori, ca-

re va fi prezentat şi supus 

dezbaterii publice la infini-
TIFF Summit.

infi niTIFF Summit–
întâlnirea profesioniştilor 
din industriile creative cu 
experţii în tehnologie

Programat pentru 6 iu-

nie, la Centrul de conferin-

ţe Platinia, infiniTIFF Sum-
mit se adresează profesio-

niştilor din cinematografie, 

business, IT, tehnologie şi 

design. Printre invitaţii spe-

ciali ai conferinţei se nu-

mără Guido van Nispen, 

editorul think-tank-ului Si-

licon Valley i4j, Jean-Colas 
Prunier, fondator Pocket-

Studio şi expert mondial în 

dezvoltare de software pen-

tru producţia de filme di-

gitale, Mikael Windelin, 

producător independent şi 

specialist VFX, Hermione 
Flynn şi David Bennet, fon-

datori Mimic Production şi 

pionieri în industria 3D, 

alături de Anamaria Vra-
bie şi Ovidiu Cîmpean 

(Cluj), cele două forţe din 

spatele proiectului euro-

pean Cluj Future of Work, 

care analizează evoluţia lo-

curilor de muncă şi a com-

petenţelor profesionale în 

economia locală.

Producţia virtuală poate 

să eficientizeze producţia 

de film din punct de vede-

re financiar, dar şi al conţi-

nutului, iar crearea reţele-

lor locale dinamice este vi-

tală pentru a putea derula 

proiecte majore internaţio-

nale. E nevoie ca cinemato-

grafia, jocurile video şi teh-

nologia să abordeze noi mo-

duri mai eficiente de a co-

labora. infiniTIFF Summit 

îşi asuma rolul de platfor-

mă în care, cu ajutorul ex-

pertizei internaţionale ma-

jore de care fiecare invitat 

se bucură, aceste direcţii 

pot fi discutate, iar soluţii-

le pot fi găsite împreună. În 

plus, printr-un forum de 

pitching deschis, orice an-

treprenor, freelancer, cerce-

tător sau creativ din dome-

niul audiovizual va dispu-

ne de şansa de a prezenta 

produse, servicii, abilităţi 

sau nevoi specifice.

Viitorul filmelor, 
prezentat la TIFF
Invitaţi internaţionali dezbat producţia virtuală 
şi viitorul conţinutului audiovizual

infi niTIFF înseamnă viitorul conținutului audio-vizual, înseamnă 
dezvoltare și învățare, adaptare și explorare
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Patru studenţi ai Facultăţii 

de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor 

din cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai au participat, 

în perioada 10-14 mai 2019, 

la cea de-a XIV-a ediţie 

a Olimpiadei Naţionale 

a Economiştilor 

în Formare, desfăşurată 

la Predeal şi Arad.

Universitatea Babeş-Bolyai 

a fost reprezentată de Ştefa-

nia Baluţă (specializarea Fi-

nanţe şi Bănci), Ioana Dan 

(specializarea Marketing), Co-

rina Dorobanţu (specializarea 

Economia comerţului, turis-

mului şi serviciilor) şi Paula 

Ibănescu (specializarea Admi-

nistrarea afacerilor în turism, 

comerţ şi servicii). În urma 

participării la faza naţională, 

studenţii Universităţii Ba-

beş-Bolyai au obţinut trei pre-

mii: Premiul Special: Paula 

Ibănescu, pentru lucrarea 

„Impactul imaginii urbane a-

supra identifi cării si loialită-

ţii locuitorilor în raport cu 

oraşul de reşedinţă. Studiu 

de caz: municipiul Cluj-Na-

poca” (coordonator: conf. u-

niv. dr. Ovidiu I. Moisescu), 

Premiul pentru Complexitate: 

Ştefania Baluţă, pentru lucra-

rea „Grupurile bancare trans-

frontaliere din Europa: stabi-

litatea fi nanciară şi riscul in-

dividual” (coordonator: conf. 

univ. dr. Simona Nistor), pre-

cum şi Premiul pentru 

Originalitate:Ioana Dan, pen-

tru lucrarea „Infl uenţa mate-

rialismului şi narcisismului a-

supra comportamentul de dis-

tribuire a informaţiilor online 

în rândul generaţiilor Y şi Z” 

(coordonator: conf. univ. dr. 

Ovidiu I. Moisescu).

La faza naţională au fost 

înscrise în competiţie peste 80 

de lucrări elaborate de studenţi 

ai programelor de studii de li-

cenţă şi masterat ale facultăţi-

lor cu profi l economic de la u-

niversităţi din întreaga ţară.

Rezultatele obţinute de stu-

denţii universităţii clujene con-

fi rmă poziţia UBB de lider al 

sectorului educaţional univer-

sitar din România în ramura 

Ştiinţelor Economice.

Rezultate remarcabile ale studenţilor UBB la o olimpiadă naţională de economie

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitoruldecj.ro

În Cluj-Napoca există 

antrenori care fac pregă-

tiri cu viitoarele mămici 

pentru ca acestea să aibă 

o stare fi zică, dar şi psihi-

că bună, pe întreaga peri-

oadă a sarcinii. Gravidele 

care încep să practice 

sport merg uneori chiar 

şi până în ultima săptă-

mână a sarcinii.

Multe viitoare mămici se 

tem de mişcări prea comple-

xe, pentru a nu suferi copilul, 

aşa că evită să facă sport. Miş-

carea este însă indicată pe toa-

tă perioada sarcinii şi aduce 

numeroase benefi cii.

Sport pentru 
viitoare mămici

Adriana Welicov a început 

să antreneze gravide în urmă 

cu câţiva ani, realizând că vi-

itoarele mămici din Cluj-Na-

poca au nevoie de aşa ceva.

„WellFit for Pregnancy es-

te un program dedicat feme-

ilor însărcinate care doresc să 

se menţină în formă, sănătoa-

se, active, pe perioada celor 

nouă luni de sarcină. Este po-

trivit fi ecărei femei însărcina-

te, indiferent de trimestrul în 

care se afl ă. Chiar şi în ulti-

mul trimestru, chiar dacă mai 

are o lună până naşte, exerci-

ţiile sunt făcute în aşa fel în-

cât să fi e potrivite pentru fi e-

care. Fie că e la nivel mai 

avansat, fi e că e începătoare, 

antrenamentul se mulează pe 

fi ecare graviduţă în parte”, a 

explicat Adriana.

Fiind pasionată de sport, a-

vând deja un copil şi fi ind în-

sărcinată cu al doilea, a putut 

să empatizeze mult mai uşor 

cu nevoile viitoarelor mămici, 

de aceea a iniţiat programul 

de sport pentru gravide.

„Am creat programul având 

o experienţă anterioară. Sunt 

şi eu mamă, sunt însărcinată 

a doua oară, am lucrat şi pe 

partea de personal training cu 

femeile însărcinate şi mi-am 

dorit să fac acest program şi 

pentru graviduţele care poa-

te nu îşi permit un pachet de 

antrenament personal”, a adă-

ugat antrenoarea.

Exerciţiile oferă 
numeroase benefi cii

În general, exerciţiile fi zi-

ce sunt sigure în timpul sar-

cinii. Ba mai mult, sunt chiar 

recomandate şi de către me-

dici. Desigur, sportul în tim-

pul sarcinii nu este pentru 

pierderea în greutate, ci ca să 

ajute femeile să scape mai u-

şor de kilogramele în plus du-

pă naştere şi să evite să se 

îngraşe prea mult în perioa-

da în care sunt însărcinate.

„Le dă o stare de bine, a-

tât fi zică cât şi psihică, pen-

tru că în timpul sarcinii, sta-

rea de oboseală e mai prezen-

tă decât în mod normal şi miş-

carea le dă mai multă încre-

dere în ele, un tonus mai bun 

şi le ajută să se păstreze în 

formă, să nu ia chiar atât de 

mult în greutate. Însă kilogra-

mele ţin şi de alimentaţia fi -

ecăreia, dar mişcarea le ajută 

să se menţină la o greutate 

normală. Faptul că ele vin la 

mişcare le ajută inclusiv la eli-

minarea retenţiei de apă”, a 

spus Adriana.

Greutatea pe care o feme-

ie ar trebui să o pună în pe-

rioada sarcinii variază între 9 

şi 12 kilograme.

Mămicile fac sport chiar 
şi înainte să nască

Brenda Roşca a început să 

facă sport în urmă cu două 

luni şi a mers săptămânal, de 

două ori. În ziua în care a stat 

de vorbă cu noi, intrase deja 

în cea de-a noua lună şi se 

pregătea sufl eteşte pentru naş-

tere, mai ales că se afl ă la pri-

ma sarcină.

„Mă simt foarte bune, fi -

indcă puţină mişcare face 

foarte bine, iar exerciţiile 

sunt adaptate pentru noi”, a 

spus tânăra.

Ioana Sabău se afl ă şi ea 

aproape de fi nalul sarcinii, în 

a 35-a săptămână şi spune că 

sportul i-a făcut foarte bine 

pe perioada sarcinii.

„Îmi place că e un me-

diu relaxant şi în acelaşi 

timp recunosc să îmi fac 

aportul necesar de sport. 

Este chiar terapeutic pen-

tru mine, mă relaxează”, a 

mărturisit Ioana.

Sportul, recomandat şi în perioada sarcinii
În județul Cluj există exerciţii special gândite pentru gravide şi cursuri la care pot participa

Mişcarea este însă indicată pe toată perioada sarcinii şi aduce numeroase benefi cii
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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 
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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. 
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

¤ P.F. efectuez transport cu auto-
utilitar 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 loca-
lităţii. Aștept oferte pentru con-
tract de închiriere. Rog și ofer se-
riozitate. 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.

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (37.40)

¤ 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 
oferim seriozitate. Pentru informa-
ţiile suplimentare apelaţi la tel. 
0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), 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 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. 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, biblicotecă, 
scaune, chiuvetă baie + dulăpior. 
Pentru informaţii suplimentare 
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 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.

PIERDERI

¤ Subscrisa Societatea AGROMEC 
UNU S.A., cu sediul în Cluj-Napo-
ca, Str. Alexandru Vaida Voievod, 
nr. 59, jud. Cluj, înregistrată la 
O.R.C. Cluj sub nr. J12/642/2009, 
C.U.I. RO25298639, prin prezenta 
aducem la cunoștinţă pierderea 
Certifi catului de înregistare cu se-
ria B, nr. 3334802/26.08.2016. 
Se declară nul.

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

ANUNŢURI DE URBANISM

S.C. CLUJ-NAPOCA ESTATE S.R.L. anunţă initierea 
Planului Urbanistic Zonal ''PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOL-
TARE URBANĂ – ANSAMBLU MIXT'', amplasat pe strada B-dul 
1 Decembrie 1918 nr.142 (zona Cora), Cluj-Napoca.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-Na-
poca, Compartiment Strategii urbane, cam 62 / 63, etaj 1.

S.C. DUOTONE S.R.L. anunţă iniţierea unui PLAN UR-
BANISTIC DE DETALIU – pentru autorizarea lucrărilor de 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TE-
REN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMEN-
TE LA UTILITĂŢI, amplasat pe str. Veseliei nr. 58 D provizo-
riu, Cluj-Napoca, CLUJ.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, nr, 62.

S.C. DUOTONE S.R.L. anunţă iniţierea unui PLAN UR-
BANISTIC DE DETALIU – pentru autorizarea lucrărilor de 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TE-
REN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMEN-
TE LA UTILITĂŢI, amplasat pe str. Veseliei nr. 58 C provizo-
riu, Cluj-Napoca, CLUJ.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, nr, 62.

SIEGEL ALEXANDRA-GEORGIA anunţă iniţierea unui 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU – pentru autorizarea lucră-
rilor de CONSTRUIRE LOCUINŢA UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMU-
IRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRAN-
ŞAMENTE LA UTILITĂŢI, amplasat pe str. Veseliei nr. 60 E 
provizoriu, Cluj-Napoca, CLUJ.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, nr, 62.

SIEGEL ALEXANDRA-GEORGIA anunţă iniţierea unui 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU – pentru autorizarea lucră-
rilor de CONSTRUIRE LOCUINŢA UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMU-
IRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRAN-
ŞAMENTE LA UTILITĂŢI, amplasat pe str. Veseliei nr. 60 C 
provizoriu, Cluj-Napoca, CLUJ.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, nr, 62.

NOVĂCESCU ION şi NOVĂCESCU GABRIELA anun-
ţă iniţierea unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru au-
torizarea lucrărilor de MODERNIZARE, RECOMPARTIMEN-
TĂRI INTERIOARE, MODIFICĂRI PARŢIALE, EXTINDERE, ETA-
JARE – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ CORP C1, REFACERE ÎM-
PREJMUIRE, SISTEMATIZARE INCINTĂ, amplasat pe str. Dra-
goș Vodă, nr. 26, Cluj-Napoca, jud. CLUJ.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, nr, 62.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 EuRo19
13:00 Constructorii de visuri
13:30 Pofticioși, la cratiţă!
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:10 Akzente
16:55 Să mergem impreună!
17:00 Aripile Nordului
17:55 Să mergem impreună!
18:00 EuRo19
18:30 #Creativ
19:00 Feţe-feţe
20:00 Telejurnal
20:30 Tema zilei
21:00 EuRo19
22:00 Dosar România
23:00 Anchetele comisarului 
Antonescu

ANTENA 1

12:00 Observator
14:00 Fetita mea
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Scena misterelor
23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

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 Razboinici neinfricati
22:30 Starea naţiei
23:30 Betman
23:35 Focus din inima României

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Povestea noastră
22:45 Bravo, ai stil!

LOOK TV

12:40 Fotbal Look
13:30 Teleshopping
14:30 Rezumatele Ligii I Betano
15:00 Teleshopping
16:00 Rezumatele etapei 
Super Lig
17:00 Știrile Look Sport
17:30 Liga Magazin
18:00 Fotbal Liga 2: 
Academica Clinceni – FC U Cluj
18:00 Fotbal Liga 2: U Cluj – 
Sportul Snagov
20:00 Fotbal Liga 2: Ripensia 
Timișoara – FC Petrolul Ploiști
20:00 Matching Champions
21:00 Știrile Look Sport
21:05 Magazin UEFA 
Champions League
21:30 Liga Magazin
22:00 Știrile Look Sport
22:05 Magazin UEFA Europa 
League
22:05 Rezumatele Ligii I Betano
22:30 Rezumatele Ligii I Betano
22:30 Rezumatele etapei 
Primiera Liga
23:00 Știrile Look Sport
23:05 Rezumatele etapei 
Primiera Liga
23:30 Fotbalist de România

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 CONCURS

Primăria comunei Ciurila cu sediul în loc. Ciurila, str. 
Principală, nr. 5, jud. Cluj, in baza Leg. nr. 188/1999 si H.G. 
nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi vacante pentru funcţii publice:

Denumirea postului:
1 -funcţie publică de execuţie –lucrator cu atribuţii pe 

linie S.V.S.U, referent asistent, clasa III – comp. situaţii de 
urgenţă

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
-  studii liceale, respectiv studii medii liceale, fi nalizate 

cu diplomă de bacalaureat.
-vechime in specialitatea studiilor 6 luni
-permis de conducere cat. B.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
Data, ora și locul de desfășurare a concursului;
Proba scrisă: -25.06.2019, ora 10,00, la sediul primăriei;
Proba de interviu:
Dosarele se depun in perioada: 24.05.2019 -14.06.2019
 Date contact: tel. 0364.806.500, 
e-mail: primaria_ciurila@yahoo.com

ANUNŢ DE MEDIU

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

completările ulterioare șiOrd. 1798/2007 S.C. FLORIDI 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor învederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Colectarea şi epurarea 
apelor uzate, cod CAEN 3700 din localitatea Cuzdrioara, 
Str.Mihai Eminescu, Nr. 191.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj,Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-joi: 
9:00-16:30; vineri: 9:00-14:00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Cluj organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- Consilier, grad profesional superior în cadrul Biroului 
Identifi care şi Înregistrare Animale ;

- Consilier, grad profesional superior în cadrul Biroului 
Autorizare, Înregistrare, TRACES şi Gestiunea Activităţii de 
Import-Export;

- Consilier, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului Comunicare, Registratură, Arhivă;

- Consilier, grad profesional principal în cadrul 
Compartimentului Sănătate Animală – Laborator Sanitar 
Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Condiţii de participare :
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 

la art. 54 din Lgea nr.188/1999, privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2), cu modifi cările și completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul fundamental 
știinţe biologice și biomedicale, domeniul de licenţă- medicină 
veterinară, specializarea – medicină veterinară.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional 
superior : minim 7 ani.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional 
principal : minim 5 ani.

Concursul se organizează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, str. Piaţa Măraști, nr. 1, 
în data de 24 iunie 2019, ora 1000, proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Ofi cial, Partea a 
III–a, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa 
Alimentelor Cluj, respectiv în perioada 23 mai 2019 – 11 iunie 
2019 și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici cu modifi cările și completările ulterioare .

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a stabilită 
se afi șează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranţa Alimentelor Cluj și pe site-ul Direcţiei Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj și 
la nr. de telefon 0264 447997- int. 248.
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PUBLICITATE

Preşedintele PSD Cluj, 

Horia Nasra, susţine 

că întreaga conducere 

a Consiliului Judeţean 

ar trebui să demisioneze, 

după ce un drum asfaltat 

acum câteva săptămâni 

este „ciuruit de gropi”.

„Drumul ruşinii, principa-

la rută turistică a Clujului, DJ 

107 M, drum judeţean care fa-

ce legătura între Cluj-Napoca 

şi zona turistică din Băişoara, 

care tranzitează Luna de Sus, 

Săvădisla, Băişoara şi Iara, a 

ajuns într-o nouă etapă. Dacă 

în 2018 era practicabil mai de-

grabă pentru circulaţia caru-

lui, porţiunile reparate în 2019 

deja sunt ciuruite de gropi. 

Bătaie de joc pe banii clujeni-

lor! Ruşine celor din Consiliul 

Judeţean Cluj! Alin Tişe şi în-

treaga echipă de conducere ar 

trebui să demisioneze!”, con-

sideră Nasra.

Între timp, Consiliul Jude-

ţean plăteşte 8.283 de lei fără 

TVA pe servicii de încercări de 

laborator privind moderniza-

rea şi reabilitatea sectorului 

de drum DJ 107M, după ce în 

urma verifi cărilor lucrărilor 

s-au constatat defecţiuni, iar 

unele suprafeţe reparate pre-

zentau degradări noi, iar în al-

te zone au apărut gropi.

Forul judeţean vrea să teste-

ze, prin încercări de laborator, 

stratul de mixtură şi stratul su-

port din piatră spartă. “Aceste 

teste suplimentare sunt necesa-

re a fi  realizate de către un la-

borator independent, altul decât 

cel al constructorului care reali-

zează testările în mod curent, 

pentru a elimina suspiciunile şi 

cauzele care duc la apariţia aces-

tor degradări care pot genera po-

sibile accident de circulaţie şi la 

întârzieri în realizarea obiecti-

vului”, transmite instituţia.

Horia Nasra: „Alin Tişe 
ar trebui să demisioneze”

Judecătorii Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie 

(ÎCCJ) au condamnat-o 

pe Anna Horvath, fostul 

viceprimar al Clujului, la 

închisoare cu suspendare. 

Anna Horvath a fost acu-

zată de trafi c de infl uenţă şi 

condamnată de Curtea de Apel 

Cluj la închisoare cu executa-

re, pentru că a refuzat să fa-

că muncă în folosul comuni-

tăţii, lucru care ar fi  arătat că 

este vinovată de acuzaţiile 

DNA Cluj.

ÎCCJ a condamnat-o acum 

la pedeapsă cu suspendare, du-

pă ce avocatul a convins-o să 

accepte să facă 100 de ore de 

muncă în folosul comunităţii. 

Anna Horvath va munci în fo-

losul comunităţii la RADP.

Conform procurorilor 

DNA, Anna Horvath ar fi  in-

tervenit în Primăria Cluj-Na-

poca pentru urgentarea eli-

berării unei autorizaţii de 

construcţie. Vizat a fost mi-

lionarul Fodor Zsolt, care a 

fost condamnat la un an şi 

6 luni cu suspendare. Anna 

Horvath a primit în schim-

bul intervenţiei bilete la un 

festival de muzică, pe care 

le-arfi  folosit pentru a-i răs-

plăti pe tinerii care au lucrat 

în campania electorală.

Anna Horvath a fost con-

damnată în luna martie 2018 

la executarea unei pedepse de 

2 ani şi 8 luni, pentru trafi c 

de infl uenţă şi spălare de bani.

Fostul viceprimar a spus 

pe durata procesului că este 

nevinovată şi a crezut că da-

că va accepta munca în folo-

sul comunităţii îşi va recu-

noaşte vinovăţia.

În acelaşi dosar, patronul 

EuroGSM, Zsolt Fodor, a fost 

condamnat la 2 ani şi 6 luni de 

închisoare, dar cu suspendare 

şi efectuarea a 80 de ore de 

muncă în folosul comunităţii.

Anna Horvath (UDMR) 
scapă de închisoare

Nivelul Someşului a scă-

zut cu aproximativ 3 cm 

în ultimele ore, dar 

cu toate acestea, râul 

a inundat sute de hectare 

de teren, gospodării şi a 

blocat mai multe drumuri.

„Personalul ISU Cluj des-

făşoară activităţi de monito-

rizare privind zonele inun-

date lânga municipiul Dej şi 

localităţile apropiate. La Câţ-

cău este un teren arabil in-

undat, de aproximativ 4 km, 

un drum de exploatare agri-

colă inundat, 3 podeţe col-

matate. În comuna Vad sunt 

câteva sute de hectare in-

undate teren arabil, pe un 

drum judeţean a apărut o 

alunecare de teren pe apro-

ximativ 6 metri pe un sens, 

iar drumul judeţean este 

acoperit cu apă. În comu-

na Mica sunt câteva sute 

hectare de teren arabil şi 

3-4 gospodării inundate”, 

precizează ISU Cluj.

Inundaţii la Dej. 
Someşul a ieşit din albie.

Clujenii nu vor mai putea 

arunca gunoiul după cum 

îi taie capul ci vor fi  obli-

gaţi, de la 1 iulie, să facă 

colectarea gunoiul pe patru 

fracţii. Măsura vine cu 

amenzi drastice pentru cei 

care nu se conformează, dar 

şi cu noi tarife la salubritate.

Astfel, locuitorii Clujului 

vor fi  monitorizaţi prin saci 

cu cod de bare şi în culori di-

ferite sau chei personalizate 

pentru accesul la punctele gos-

podăreşti.

„De la 1 iulie va fi  obliga-

torie colectarea selectivă pe ce-

le patru fracţii: hârtie, carton, 

plastic, metal şi sticlă plus frac-

ţia umedă. Maşinile vor veni 

în zile diferite, vor fi  daţi saci 

de culori diferite, iar punctele 

gospodăreşti care nu sunt în-

gropate vor fi  amenajate şi di-

mensionate astfel încât să fi e 

tomberoane de diferite culori 

pentru această colectare selec-

tivă”, a spus viceprimarul Dan 

Tarcea, la o emisiune TV.

Clujenii, neinteresaţi 
de subiect

Tarcea spune că Primăria 

a trimis nu mai puţin de 50 

de notifi cări la asociaţiile de 

proprietari pentru a participa 

la discuţii despre colectarea 

selectivă, dar la întâlnire s-a 

prezentat o singură persoană.

„Colegii mei fac deja întâl-

niri cu asociaţiile de proprie-

tari, sunt notifi caţi, dar, din pă-

cate, există un apetit foarte, 

foarte redus ca să vină la aces-

te întâlniri. Am avut zile în ca-

re am făcut notifi cări la 50 de 

asociaţii de proprietari să vină 

să le spunem cum trebuie să 

fi e făcută colectarea selectivă, 

care sunt sancţiunile şi cum se 

desfăşoară tot acest proces şi a 

venit o singură persoană”, a 

mai spus viceprimarul.

Majorări de tarife 
şi/sau amenzi

„Vor fi  maşini care vor ridi-

ca doar plasticul, doar hârtia. 

În aşa fel am făcut caietele de 

sarcini şi am avut discuţii cu 

operatorii astfel încât să poată 

asigura numărul de maşini ca 

să poată face această colectare 

selectivă. Ce trebuie să ştie clu-

jenii? Dacă nu fac colectarea 

selectivă pe principiul că plă-

teşti cât produci, se va majora 

cu 25% tariful pe care vor tre-

bui să îl plătească către opera-

tor plus componenta de amen-

dă care poate să fi e între 1.000 

şi 2.500 de lei, pe o anumită 

componentă, sau dacă discu-

tăm de partea cealaltă, de me-

diu, acolo amenzile pot fi  mai 

mari”, mai spune Tarcea.

Potrivit acestuia, Primăria 

va trece la amenzi după data 

de 15 iulie.

„Se poate majora tariful de 

salubritate dacă nu-şi face a-

ceastă colectare selectivă. Nu 

o să aplicăm legea din data de 

2 iulie. Dar, evident, după 15 

zile după ce am intervenit va 

trebui să aplicăm legea pentru 

că avem nişte lucruri pe care 

trebuie să le implementăm şi 

nişte reguli pe care trebuie să 

le respectăm cu toţii. Cred că 

ar fi  bine de acum să înceapă 

să facă colectarea selectivă pe 

cele două fracţii, fracţia ume-

dă, coji, resturi de mâncare, iar 

hârtia, cartonul, plasticul, sti-

cla, astăzi, trebuie să le pună 

împreună şi maşina vine în zi-

le diferite. În acest moment, 

clujenii primesc saci transpa-

renţi, mai ales cei care stau în 

zone de case. Cu siguranţă, că 

nu se întâmplă pe toate străzi-

le din Cluj-Napoca şi mai avem 

de rezolvat nişte nuanţe, de a-

ceea, am făcut şi acea aplica-

ţie prin care fi ecare cetăţean 

poate vedea în fi ecare moment 

unde este maşina de gunoi”, a 

mai spus acesta.

Unde merge gunoiul?

„Vom închide toate punc-

tele gospodăreşti, vom da 

chei tuturor asociaţiilor de 

proprietari ca să nu existe 

suspiciuni că a venit altcine-

va de la un alt bloc care nu 

a fost arondat acolo şi a arun-

cat mizeria neselectată 

într-un tomberon al unei aso-

ciaţii şi va trebui să plăteas-

că suplimentar. 

Fracţia umedă va merge la 

depozitul pe care Primăria îl 

are la Pata Rât, iar cele selec-

tate, avem nişte contracte în-

cheiate cu reciclatorul fi nal 

care vor fi  predate la recicla-

torul fi nal care va plăti fi r-

mei de salubritate sumele 

aferente pentru aceste deşe-

uri colectare selectiv. A cres-

cut tariful, vorbim de un ta-

rif de 9,88 de lei pentru frac-

ţia umedă, iar fracţia uscată, 

cea reciclată, nu se plăteşte. 

Resturile vegetale nu se ames-

tecă nici cu fracţia umedă, 

nici cu cea reciclabilă, la fel 

cum nu se amestecă nici re-

sturile din contrucţii. Deşeu-

rile rezultate din construcţii 

sunt o altă categorie care tre-

buie plătite separat”, mai spu-

ne Dan Tarcea.

Colectarea pe 4 fracţii. 
Clujenii, neinteresaţi de subiect, 
Primăria Cluj promite amenzi.
Cei care se vor supune noilor reglementări vor plăti mai puţin, 
cei care poluează vor scoate mai mulţi bani din buzunar 
pentru deşeuri, avertizează Primăria municipiului Cluj-Napoca.

De la 1 iulie va fi  obligatorie colectarea selectivă pe cele patru fracţii
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează:

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 

specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator gaze naturale. Ex-

perienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

• RESPONSABIL SUPRAVEGHERE LUCRĂRI TERMICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare sau medii fi nalizate, profi l tehnic. Experienţă minim 

2 ani îndomeniul tehnic. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RSL constituie avantaj. Cunoștinţe 

operare IT foarte bune (MS Offi ce). Permis de conducere categ. B.

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Bistriţa
Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 

domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţi-

nerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 

ISCIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 

ne trimiţi CV-ul până la data de 31.05.2019, la adresa de e-mail: ionela.muresan@sea-
complet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Mul-

tinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează da-

tele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 

2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu ca-

racter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. re-

prezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru deta-

lii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://

seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

În luna aprilie, deputatul 

USR de Cluj Emanuel 

Ungureanu a venit în 

Consiliul Local unde i-a 

cerut primarului Emil Boc 

să găsească resursele fi nan-

ciare pentru a prelua în 

administrare căile de acces 

către clinicile Spitalului 

Judeţean şi curţile acestora 

care sunt în ruină.

„Dacă mergem spre Clinici-

lor strada este asfaltată, este to-

tul în regulă, pe toate axele ora-

şul arată foarte bine. Când in-

tri în curţile spitalelor ai senti-

mentul că te desprinzi complet 

(…) Oraşul este sufi cient de 

bogat încât să preia fără nicio 

problemă toate căile de acces 

şi curţile măcar la cele 33 de 

secţii şi clădiri ale Spitalului Ju-

deţean Cluj. Nu există posibi-

litatea ca spitale într-un timp 

rezonabil să plătească nimic pe 

acele căi de acces pentru că 

spitalele sunt în pragul falimen-

tului, nu au bani de medica-

mente, nu există nicio posibi-

litate să facă acest lucru”, sus-

ţinea Ungureanu.

În replică, primarul Emil 

Boc spunea că este de acord 

să preia căile de acces şi cur-

ţile spitalelor pentru că “îi es-

te jenă” de gropi.

„Bateţi la uşi deschise în acest 

Consiliu Local şi ideile dumnea-

voastră au găsit suport şi spri-

jin aici în limita prerogativelor 

legale pe care le avem. Susţin 

cu toată convingerea acest pro-

iect, pe care dacă îl veţi iniţia 

mă voi ralia şi public, de prelu-

are a tuturor curţilor şi căilor de 

acces de pe raza municipiului 

de la spitale. Pentru noi nu ar 

reprezenta o problemă. Şi mie 

mi jenă, am fost şi la Institul 

Inimii, îţi rupi picioarele în gro-

pile de acolo, cetăţeanul nu ştie 

că nu e în competenţa prima-

rului”, a spus Emil Boc.

La Primărie au fost depu-

se 8 solicitări din partea a 6 

instituţii medicale pentru spri-

jin fi nanciar de la bugetul lo-

cal în valoare de 2,7 milioa-

ne lei pentru lucrări de repa-

raţii/modernizare căi de ac-

ces şi curţi interioare.

“Primăria va acorda spri-

jin fi nanciar pentru executa-

rea lucrărilor de amenajere şi 

repararea căilor de acces şi a 

curţilor interioare pentru ace-

le lucrări care nu se realizea-

ză pe proprietatea Consiliului 

Judeţean, excepţie făcând lu-

crările ce se vor executa pen-

tru Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj, secţiile medica-

le, servicii administrative şi 

tehnice – lucrări de reparaţii 

căi de acces şi parcări, strada 

Clinicilor nr. 3-5 care deser-

veşte şi UPU”, transmite Pri-

măria Cluj-Napoca.

Reamintim că cele mai im-

portante spitale din Cluj-Napo-

ca vor primi în 2019 fi nanţări 

record de 3 milioane de euro 

pentru modernizare şi achiziţi-

onare de aparatură medicală

Spitalele din Cluj îşi repară 
curţile pe banii Primăriei
Municipalitatea va aloca 1.384.528 lei (300.000 de euro) 
spitalelor pentru lucrări de reparaţii

Emanuel Ungureanu fi lmează cu fi ecare ocazie gropile din curţile spitalelor

• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – 
400.000 lei (lucrări de reparaţii căi de acces și 
parcări)
• Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca – 
362.355 lei (lucrări de amenajare și reparare a 
căilor de acces și a curţii interioare)
• Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu” – 250.000 
lei (lucrări de amenajare și reparare a căilor de 
acces și a curţii interioare)
• Institutul de Gastroenterologie - Hepatologie 

prof. dr. Octavin Fodor – 190.673 lei (lucrări 
de amenajare și reparare a căilor de acces și a 
curţii interioare)
• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – 
Secţia Obstetrică-Ginecologie 2 (Stanca) – 
150.000 lei (lucrări de amenajare și reparare a 
căilor de acces și a curţii interioare)
• Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj – Secţia 
Pediatrie IV – 31.500 lei (lucrări de amenajare și re-
parare a căilor de acces și a curţii interioare)

Cine primește bani:

Primarul Emil Boc susţine 

că întreaga fl otă a 

Companiei de Transport 

Public (CTP) Cluj-Napoca 

să fi e ecologică. În prezent, 

în trafi c există 21 de auto-

buze electrice, nepoluante.

„Cluj-Napoca are oportu-

nitatea de a fi un oraş co-

nectat la viitor, având ino-

varea ca element central de 

dezvoltare. Tehnologia din 

spatele vehiculelor electri-

ce evoluează constant, oda-

tă cu creşterea preocupării 

pentru mediul înconjurător. 

La Cluj-Napoca, în sistemul 

de transport public există în 

circulaţie, pe lângă tramva-

ie şi troleibuze, 21 de auto-

buze electrice, nepoluante. 

În prezent o treime din flo-

ta de transport public este 

electrică, iar obiectivul mu-

nicipalităţii este ca în viitor 

întregul sistem de transport 

public să fie ecologic. De a-

semenea, căutăm şi alte so-

luţii pentru a diminua emi-

siile produse de traficul ru-

tier de pe raza municipiu-

lui, precum amplasarea de 

staţii publice de încărcare 

pentru vehicule electrice sau 

oferirea de licenţe de taxi-

metrie exclusiv pentru ma-

şini electrice”, a spus pri-

marul Clujului.

Boc a particicipat la o dez-

batere despre strategii de dez-

voltare ale mobilităţii electri-

ce, dar şi subiecte ce ţin de 

smart city.

Recent, Emil Boc a propus 

să ia fi inţă cadrul legal pen-

tru a putea emite autorizaţii 

de taxi pentru autoturismele 

electrice. Acesta doreşte efi -

cientizarea trafi cului, dar şi 

creşterea treptată a transpor-

tului nepoluant.

Emil Boc vrea un transport 
public 100% ecologic

Aeroportul Internaţional 

Cluj sărbătoreşte joi dimi-

neaţa pasagerul cu numă-

rul 1 milion pe anul 2019. 

Este al doilea an consecu-

tiv când evenimentul 

are loc în luna mai.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj sărbă-

toreşte joi pasagerul cu nu-

mărul 1.000.000 înregistrat 

pe aeroport. Acesta a ajuns 

cu o zi mai repede faţă de 

anul trecut şi cu mai bine 

de jumătate de an mai de-

vreme decât în urmă cu 7 

ani, când aeroportul sărbă-

torea pentru prima dată atin-

gerea pragului de un milion 

de pasageri.

“Consiliul Judeţean Cluj 

şi Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj, împreu-

nă cu compania Ryanair, or-

ganizează în data de 23 mai 

un eveniment pentru sărbă-

torirea pasagerului cu numă-

rul 1.000.000 înregistrat pe 

aeroport în anul 2019”, se 

arată în invitaţie.

Nu de puţine ori, directo-

rul Aeroportului Cluj, David 

Ciceo, declara că instituţia 

pregăteşte un ”plan ambiţios” 

de dezvoltare pentru 7 mili-

oane de pasageri.

„Este un nou record, e 

un moment fericit pentru 

Aeroportul Cluj, pentru a 

doua oară aniversăm un mi-

lion de pasageri în luna mai. 

Investiţiile Consiliului Jude-

ţean în aeroport dau roade, 

suntem un aeroport profita-

bil, un exemplu de dezvol-

tare pe plan mondial ca ae-

roport regional. Avem un 

plan de dezvoltare pentru 7 

milioane de pasageri, un 

nou terminal, dezvoltarea 

infrastructurii privind locu-

rile de parcare, privind căi 

de rulare. Ne bucurăm că 

suntem al doilea aeroport al 

României, un aeroport de 

referinţă. Am pornit în 1996 

cu 32.000 de pasageri, cel 

mai slab aeroport al Româ-

niei şi în momentul de faţă 

suntem un aeroport de re-

ferinţă pe plan european. 

Ne apropiem de 3 milioane 

de pasageri”, spunea Ciceo.

În 2018, Aeroportul Inter-

naţional “Avram Iancu” Cluj 

a sărbătorit pe 24 mai pasa-

gerul cu numărul 1.000.000, 

cu o lună mai devreme com-

parativ cu 2017.

Pasagerul 1 milion 
de pe Aeroportul Cluj, 
aniversat astăzi

2010 – pasagerul 1 milion 
a fost sărbătorit în luna 
decembrie

2014 – pasagerul 1 milion 
a fost sărbătorit în luna 
noiembrie

2015 – pasagerul 1 milion 
a fost sărbătorit în luna 
septembrie

2016 – pasagerul 1 milion 
a fost sărbătorit în luna 
august

2017 – pasagerul 1 milion a 
fost sărbătorit în luna iunie

2018 – pasagerul 1 milion 
a fost sărbătorit în luna mai

2010, primul 
milion de pasageri
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Potaissa Turda 
a câştigat medalia de 
bronz în Liga Zimbrilor

Potaissa Turda a câștigat fi nala 
mică din Liga Zimbrilor, în faţa 
celor de la CSM București, 2-0 la 
general, fi ind ocupanta locului 3 
la fi nalul stagiunii 2018/2019.
Formaţia clujeană a câștigat pri-
mul meci, 29-24, pe terenul ce-
lor de la CSM București, perfor-
manţă reușită și la meciul al doi-
lea. Cele două formaţii s-au întâl-
nit în sala din Turda, miercuri, 22 
mai, într-un meci câștigat cu 
32-23 de echipa turdeană.
Marius Szoke a fost cel mai bun 
marcator al meciului cu 10 reu-
șite, într-un meci care a asigu-
rat prezenţa celor de la 
Potaissa Turda în cupele euro-
pene în sezonul viitor.
Meciul cu CSM București a fost 
ultimul pentru Ionuţ Rotaru, 
Lucian Ignat și Roman Zacaciurin 
care vor pleca de la echipa tur-
deană la fi nalul sezonului.

„U” Prodvinalco 
joacă cu Dinamo 
pentru locul 5
Jocurile de clasament, 5-6 și 
7-8, ale Superligii CEC Bank vor 
avea loc duminică, 26 mai 
2019, pe terenul Stadionului 
Olimpia din București. Echipa 
„U” Prodvinalco va juca cu CS 
Dinamo București pentru locuri-
le 5-6, de la ora 16:30.
Clujenii au ajuns în această fază 
după ce au câștigat semifi nala 
play-out-ului cu ACS Tomitanii 
Constanţa, scor 40-22, iar 
Dinamo București a câștigat cu 
SCM Gloria Buzău, scor 16-11. 
Pentru locurile 7-8 vor juca cele 
două echipe învinse în semifi nale.
Echipa campioană a Superligii 
CEC Bank, sezonul 2018-2019, 
se va decide sâmbătă, 25 mai, 
dintre CSA Steaua București și 
CSM Știinţa Baia Mare.

Eugen Trică, conflict 
cu oficialii lui „U” Cluj
Duelul dintre Universitatea Cluj 
și Sportul Snagov a fost extrem 
de tensionat din cauza mizei pe 
care o avea meciul, iar acest lu-
cru s-a resimţit și la nivelul ce-
lor două bănci de rezerve. 
Eugen Trică a vorbit la fi nalul 
jocului despre tratamentul de 
care a avut parte, dar și de per-
formanţa celor de la CFR Cluj:
„Nu i-am înţeles pe cei de la 
Universitatea. În momentul în 
care au marcat, exceptându-l 
pe Bogdan (n.red. Lobonţ), ca-
re este un băiat educat, toţi de 
pe banca lor au venit înspre 
noi. Ne înjurau, erau vreo doi 
chelioși, nu le știu numele. 
Dacă așa cred ei că te poţi ma-
nifesta pe teren în 2019... [...] 
Bineînţeles că i-am felicitat (n.
red. pe cei de la CFR). Bravo 
lor, meritau titlul, să sperăm că 
vor merge în grupele 
Champions League, asta își do-
resc. Cu 3-4 transferuri bune, 
eu cred că vor putea ajunge în 
grupe”, a afi rmat actualul teh-
nician de la Sportul Snagov.

Pe scurt
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Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Iuliu Mureșan, fostul condu-

cător al celor de la CFR Cluj, 

o vede favorită pe FC 

Hermannstadt într-un posibil 

baraj cu Universitatea Cluj.

FC Universitatea Cluj a 

câștigat, 1-0, duelul cu Spor-

tul Snagov și este în pole-

position pentru locul al trei-

lea în clasament, cel care 

oferă șansa unui meci de ba-

raj cu formația pe locul 12 

în play-out-ul din Liga 1 Be-

tano. Trupa condusă de Bog-

dan Lobonț mai are doar 

șanse matematice pentru a 

promova direct, dar cel mai 

probabil va încheia pe locul 

al 3-lea sezonul.

„U” Cluj ar putea da la ba-

raj peste un vechi rival și anu-

me Iuliu Mureșan, fostul con-

ducător al celor de la CFR 

Cluj. Mureșan a preluat echi-

pa sibiană în urmă cu apro-

ximativ o lună de zile și a scos 

deja armele în cazul unui ba-

raj cu Universitatea Cluj.

„Nu aș vrea să jucăm în 

meciul de baraj. Dar dacă vom 

ajunge acolo, asta e. Nu cred 

că „U” Cluj ne poate pune 

probleme, dar barajul ne-ar 

da puțin calculele peste cap. 

Meciurile s-ar juca pe 8 și 12 

iunie și asta ar însemna să în-

cheiem foarte târziu sezonul. 

Jucătorii trebuie să aibă și 

vacanță și pregătirea ar înce-

pe imediat pentru noul se-

zon”, a declarat Mureșan pen-

tru Fanatik.

FC Hermannstadt ocupă în 

acest moment locul 12 în cla-

sament cu 24 de puncte acu-

mulate, dar are un meci în 

plus față de Dunărea Călărași.

Barajul se joacă tur-retur, 

pe terenul ambelor formații. 

În acest an, cele două me-

ciuri se vor disputa în 8 și 

12 iunie.

Iuliu Mureşan:„U” Cluj 
nu ne poate pune probleme

Raymond FÜSTÖS
monitorulcj@sport.ro

Uşurat după golul izbăvitor 

al lui „Nicky” Pîrvulescu, 

care păstrează vii speranţe-

le de promovare ale 

Universităţii Cluj, Bogdan 

Lobonţ a oferit momente 

simpatice după victoria 

la limită, 1-0, împotriva 

Sportului Snagov.

Antrenorul „studenţilor” a 

ţinut să le mulţumească fanilor 

care, în pofi da frigului lăsat pe 

Cluj Arena, şi-au încurajat favo-

riţii, împingându-i din spate spre 

o victorie ce amână bucuria ad-

versarilor de la Chindia Târgo-

vişte şi Academica Clinceni. 

Conştient că şansele la promo-

varea directă sunt doar pur ma-

tematice, Lobonţ anunţă că va 

trage linie după ultimele două 

etape rămase din acest sezon 

de Liga a 2-a, iar până atunci 

„şepcile roşii” se vor agăţa cu 

dinţii de orice ocazie, încercând 

să obţină maximum de puncte.

„Am jucat cu toţii, băieţii 

care au făcut un efort extraor-

dinar pe teren, dar şi cei din 

tribună. Nu ştiu câţi spectatori 

am avut, dar meciul de astăzi 

(n.red. marţi) l-am jucat cu to-

ţii împotriva a 13 jucători ca-

re au intrat pe teren de la Sna-

gov. Este victoria lor, ţin să le 

mulţumesc tuturor, şi în mo-

mentele difi cile i-am simţit în 

spatele nostru, ne-au dat ener-

gia necesară, a contat foarte 

mult!”, a declarat Lobonţ du-

pă fl uierul de fi nal al partidei.

„Lobby” nu se grăbeşte 
şi ia totul pas cu pas

În ciuda gazonului îmbibat 

cu apă, care a îngreunat parti-

da cu Sportul Snagov, fostul por-

tar susţine că, indiferent de con-

diţiile meteo, „U” Cluj trebuie 

să se simtă „privilegiată” că a-

re un asemenea stadion, date 

fi ind condiţiile execrabile ce se 

regăsesc în alte părţi. De ase-

menea, în ciuda tensiunilor din-

tre ofi cialii celor două formaţii 

din fi nalul partidei, Lobonţ sus-

ţine că nu îl interesează aspec-

tele extrasportive, fi ind concen-

trat doar pe munca din teren. 

Acesta a precizat că îşi fi xează 

obiectivele pas cu pas, folosind 

o metaforă care a stârnit amu-

zamentul jurnaliştilor.

„Mai avem două meciuri de 

jucat, totul depinde de noi. Tre-

buie să ne focusăm, să ne în-

dreptăm atenţia spre ceea ce tre-

buie să facem. După aceea, vom 

trage linie şi vedem unde ne 

afl ăm. [...] Deocamdată urmă-

resc ce se întâmplă la noi, avem 

timp pentru absolut tot. Dacă 

te focusezi pe ce este departe, 

pierzi din vedere ce este aproa-

pe... este ca un telescop. Sunt 

momente când trebuie să pri-

veşti telescopul şi momente când 

trebuie să priveşti microscopul”, 

a fost replica amuzantă care l-a 

făcut să zâmbească până şi pe 

tânărul antrenor al „studenţi-

lor”. „Păi ce, aşa e! Dacă te uiţi 

departe, pierzi din vedere ce ai 

în mână şi vin alţii şi ţi-o fură! 

Toate meciurile au fost grele, 

dar ţine şi de temperamentul 

nostru, de cum suntem constru-

iţi ca persoană. Toţi sunt obiş-

nuiţi cu mine ca portar, ca ju-

cător activ”, a afi rmat Lobonţ.

„U” rămâne pe locul 
3 în clasament

După victoria dramatică 

cu formaţia pregătită de fos-

tul CFR-ist Eugen Trică, U-

niversitatea Cluj rămâne pe 

poziţia a treia a clasamentu-

lui ligii secunde, cu 76 de 

puncte. Afl ată la 6 puncte 

distanţă de liderul Chindia 

Târgovişte şi la 5 „lungimi” 

de ocupanta locului secund, 

Academica Clinceni, forma-

ţia clujeană duce mai degra-

bă o luptă „la baionetă” cu 

Petrolul Ploieşti (74 p.) pen-

tru locul care duce la bara-

jul de promovare. Pentru 

„studenţi” urmează o parti-

dă în deplasare la retrogra-

data Baloteşti şi, în ultima 

etapă, un duel pe teren pro-

priu cu Pandurii Tg. Jiu.

Lobonţ: „Uneori trebuie să priveşti 
telescopul, alteori microscopul!”

Bogdan Lobonț: „Mai avem două meciuri de jucat, totul depinde de noi. Trebuie să ne focusăm, să ne îndreptăm atenţia spre ceea ce trebuie să facem”
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