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
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O cafea gratis,
doar dacă votezi!

600.000 de clujeni, așteptați duminică la urne

= 4.7601 LEI

POLITICĂ

Boc critică Guvernul
înainte de alegeri
Primarul Clujului arată cu degetul spre
Guvern în ceea ce priveşte stare curţilor
mai multor spitale din oraş.
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„În iulie intră buldozerul
pe strada Bună Ziua”
Bună Ziua urmează să ﬁe lărgită la trei
benzi de circulaţie şi va avea trotuare şi
piste de biciclete.
Pagina 10
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Reprezentanții unui local din Cluj-Napoca vin cu o inițiativă de lăudat, prin care îi îndeamnă
pe clujeni să își „scoată votul la o cafea”. Desigur, din partea casei. Paginile 4 și 6

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

ECONOMIE

Weekend cu ploi, vijelii şi grindină!

UBER, Bolt şi Clever, acord cu Guvernul

Administraţia Naţională de
Meteorologie a emis, joi, o informare meteorologică de ploi
torenţiale, vijelii şi grindină, valabilă pentru toată ţara până vineri seara.
Potrivit informării meteorologice, până vineri, ora 22.00, vor
ﬁ perioade în care se vor semnala averse ce vor avea şi caracter
torenţial, descărcări electrice, intensiﬁcări de scurtă durată ale
vântului ce pot lua aspect de vijelie şi izolat căderi de grindină.
Astfel de fenomene vor avea
o probabilitate mai ridicată de
apariţie pe parcursul zilei de vineri în regiunile estice, sud-estice, nordice şi centrale.
Cantităţile de apă vor depăşi 15...25 l/mp şi pe arii restrânse 35...40 l/mp.
Manifestări ale instabilităţii
atmosferice se vor semnala şi

Reprezentanţii companiilor
de transport alternativ au
ajuns, joi, la un acord cu reprezentanţii Guvernului în ceea ce
priveşte proiectul de Ordonanţă de urgenţă dedicat aplicaţiilor de proﬁl din România.
Noile reglementări vor asigura condiţii egale de autorizare
între aplicaţiile de transport alternativ şi companiile de taxi.
Potrivit prevederilor agreate
cu privire la transportul alternativ şi cuprinse în proiectul
de Ordonanţă de urgenţă, toţi
şoferii trebuie să ﬁe autorizaţi
pentru transport alternativ, să
deţină cazier judiciar, avize medicale şi psihologice, să deţină
atestat de conducător auto profesionist, să plătească asigurări
şi să deţină o casă de marcat
pentru tranzacţiile efectuate cu
plata în numerar.

în după-amiaza zilei de sâmbătă, cu precădere în zona Carpaţilor Orientali şi în regiunile limitrofe.
În ceea ce priveşte Transilvania, valorile termice diurne
vor avea uşoare variaţii până
în data de 24 mai, iar media
acestora va ﬁ de 19-20 de grade. Apoi valorile maxime vor
marca o creştere uşoară, iar
media acestora va ﬁ de 22-23
de grade. La începutul săptămânii viitoare, media regională a minimelor se va situa în
jurul valorii de 11 grade, apoi
tendinţa va ﬁ de scădere uşoară, spre 9-10 grade.
Instabilitatea atmosferică se
va menţine pe aproape tot parcursul intervalului. Temporar va
ploua, iar cantităţile de apă vor
ﬁ mai importante îndeosebi în
intervalul 27-31 mai.

De asemenea, toate aplicaţiile de transport alternativ trebuie să ﬁe autorizate de către
Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale şi să
achite o taxă anuală calculată
în funcţie de numărul de maşini înrolate, în timp ce autoturismele care desfăşoară
transport alternativ trebuie autorizate de către Autoritatea
Rutieră Română şi să respecte
standarde de vechime.
Viorica Dăncilă a anunţat că
proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea activităţii de ridesharing va ﬁ pus în
consultare publică, urmând ca
acest act normativ să ﬁe adoptat săptămâna viitoare.
Datele oﬁciale arată că, în
prezent, aplicaţiile sunt folosite de circa 2,5 milioane de
români.

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Clujenii vor fi avertizaţi în caz
de urgenţă prin intermediul
difuzoarelor din staţiile CTP
Proiectul SAFE este gata de implementat, iar autorităţile clujene
au fost invitate să îl folosească, absolut gratuit
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Proiectul „S.A.F.E. –
Semnale Alarmă Fenomene
Extreme” este implementat
şi gata de dat în folosinţă
în Cluj-Napoca, prin intermediul InfoTraﬁc – Radioul
de pe strada ta!, în beneﬁciul cetăţenilor şi al instituţiilor responsabile cu
siguranţa acestora.
Este vorba despre o aplicaţie care permite instituţiilor
responsabile cu siguranţa clujenilor să îi alerteze pe aceştia în situaţii de urgenţă, prin
intermediul InfoTraﬁc, radioul care se aude în staţiile de
autobuz din Cluj-Napoca.
S.A.F.E. reprezintă un sistem eﬁcient de alertă prin mesaje audio a populaţiei în cazul unor urgenţe, fenomene
meteo extreme sau calamităţi
naturale. Sistemul poate ﬁ utilizat fără costuri pentru autorităţile locale şi instituţiile publice partenere. În proiect au
fost invitate să se asocieze
principalele instituţii responsabile cu siguranţa cetăţeanului: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Cluj, Administraţia Naţională
de Meteorologie prin Centrul
Meteorologic Regional Transilvania Nord, precum şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca, alături de Compania de
Transport Public.

InfoTraﬁc Radioul de pe strada ta! emite din anul 2005 în staţiile de autobuz din Cluj-Napoca,
informând publicul călător despre evenimente, spectacole, ştiri de interes public

Instituţiile partenere au
acces direct în aplicaţia integrată în sistemul InfoTraﬁc, iar în cazul unor urgenţe sau fenomene naturale extreme pot selecta, pentru difuzare, mesaje audio de avertizare pentru cetăţeni. Aceste mesaje audio pot ﬁ difuzate la ﬁecare 15 minute, în
difuzoarele InfoTraﬁc, prezente în staţiile de autobuz
din Cluj-Napoca.
Iniţializarea mesajelor va
avea loc înainte de producerea unui eveniment, conţinutul lor fiind unul de
prealarmare şi de avertizare asupra evenimentului ca-

re urmează să se producă
IMEDIAT, acestea conţinând
sfaturi utile, pentru ca cetăţenii să ştie cum să acţioneze în situaţiile specifice – de exemplu, în caz de
furtună puternică, vânt, caniculă etc.
Mesajele sunt preînregistrate şi sunt stocate în sistemul InfoTraﬁc – Radioul de
pe strada ta!, pe care persoanele abilitate îl accesează online, având dreptul de a alege locaţiile unde doresc difuzarea mesajului.
La apăsarea butonului „activare anunţ” emisia programului normal InfoTraﬁc se

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%

modiﬁcă automat, iar mesajul este difuzat imediat.
Folosirea acestei platforme
se face exclusiv pentru scopul
proiectat, acela de a transmite mesaje de interes public major, informaţii care pot deveni
critice pentru cetăţenii oraşului Cluj-Napoca aﬂaţi în staţiile de autobuz sau pe stradă.
InfoTraﬁc – Radioul de pe
strada ta! este un post de radioﬁcare ce emite din anul
2005 în staţiile de autobuz
din Cluj-Napoca, informând
publicul călător despre evenimente, spectacole, ştiri de
interes public din municipiul
Cluj-Napoca.
PUBLICITATE
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COMUNICAT DE PRESĂ
Teatrul Naţional Cluj-Napoca vă invită la premiera
cu adaptarea Cel mai iubit dintre pământeni de Tu-

dor Lucanu după faimosul roman al lui Marin Preda, spectacol care va avea avanpremiera joi, 23 mai și premiera, vineri, 24 mai 2019, de la ora 19:00, în sala mare.
Scriitorul Marin Preda s-a născut la Siliștea Gumești (Teleorman), la 5 august 1922. A debutat cu nuvelele din Întâlnirea
din pământuri (1948). În 1955 apare primul volum din Moromeții
(volumul II: 1967). Urmează Risipitorii (1962), Intrusul (1968),
Marele singuratic (1972), Delirul (1975), Imposibila întoarcere (publicistică, 1971), Viața ca o pradă (memorialistică, 1977).
Cel mai iubit dintre pământeni este ultima creație a scriitorului, amplu tablou în trei volume al stalinismului romînesc,
apărut în 1980, cu puțin timp înainte de dispariția sa, în ziua de 16 mai 1980, la Casa de Creație a Scriitorilor de la Palatul Mogoșoaia. În prefața la ediția din 1984 a romanului,
Eugen Simion scria: „Cel mai iubit dintre pământeni este un
roman total (...) romanul unui destin care asumă o istorie,
romanul unei istorii care trăiește printr-un destin“. Protagonistul, ﬁlosoful și universitarul Victor Petrini, a fost inspirat
de destinele tragice ale unor scriitori renumiți: I.D. Sîrbu și
Ion Caraion, ambii ﬁind victime ale persecuțiilor politice după instaurarea comunismului în țara noastră. Laurențiu Ulici
observă pe bună dreptate că toate momentele „de existență
regia: Tudor Lucanu
scenograﬁa: Cristian Rusu
muzica: Șerban Ursachi
maestru de lumini: Jenel Moldovan
Distribuţia:
Petrini: Matei Rotaru
Matilda: Ramona Dumitrean
Suzy / Clara: Sânziana Tarța
Mama: Irina Wintze
Tata / Instructorul: Ovidiu Crișan

socială ale eroului sunt tot atâtea pretexte pentru examinarea realistă și fără menajamente a «obsedantului deceniu»“.
Aurora Cornu, cu care Marin Preda a trăit o intensă poveste de dragoste și care a fost soția lui timp de patru ani,
a fost cea care a dat, de fapt, titlul celebrului roman. Ea
obișnuia să-l alinte, pe soțul ei, spunându-i „cel mai iubit
dintre pământeni“. În momentul apariției romanului însă,
acest titlu suna ca o persiﬂare a titlului de „cel mai iubit ﬁu
al poporului“, pe care presa oﬁcială îl atribuia lui Nicolae
Ceaușescu. Pasiunea lui Petrini pentru Suzy – adevărată rază de soare, după zbuciumatul și amarnicul episod marital
cu Matilda – este sensibil recreată de regizorul-scenarist Tudor Lucanu, prin inserturi în textul devenit spectacol. „Filosoﬁi de viață foarte interesante” din „pătura de jos a societății”
și „punerea lor în oglindă” se contrapun Erei ticăloșilor, cum
denumește Victor Petrini epoca în care trăiește. Existența lui
Victor Petrini se petrece într-o continuă lipsă de libertate. De
unde opțiunea regizorului și a scenografului Cristian Rusu
în crearea unui spațiu carceral, constrângător, silnic.
Tudor Lucanu își conduce cu abilitate actorii prin meandrele acestei povești ca „un fel de călăuză care a făcut traseul, a mai făcut drumul, știe unde se ajunge, a văzut întregul”. În înțelegerea „Erei ticăloșilor“, scenaristul-regizor se
dovedește o călăuză bună...
Petrică / Mircea / Gheorghe Gheorghiu-Dej: Ioan Isaiu
Bunicul / Olaru: Petre Băcioiu
Vasile / Bacaloglu: Radu Lărgeanu
Tasia / O voce / Lăutar: Anca Hanu
Petea / Calistrat / Gardianul: Adrian Cucu
Vaintrub / Strelitu' / Poetul / Vecinul: Cosmin Stănilă
Ion Micu / Căpitanul / Vătămanu / Iosif Visarionovici Stalin
: Miron Maxim
Istrate / Ciceo / Oﬁțerul 1: Ruslan Bârlea
Vintilă / Oﬁțerul 2: Radu Dogaru
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Ce a făcut PSD
pentru MEDICI
ȘI SĂNĂTATE
A realizat cele mai mari majorări din istorie pentru salariile
medicilor și asistentelor, care acum au venituri comparabile cu cele
din Europa. Exemple de creșteri ale veniturilor „în mână” de pe
ﬂuturașul de salariu: medic primar: de la 4.880 lei în 2016, la 15.175
lei în 2019; medic specialist ATI: de la 3.817 lei în 2016, la 12.156
lei în 2019; chirurg, chirurgie generală: de la 2.823 în 2016, la 7.700
în 2019.
A reabilitat, a modernizat, a extins și a dotat ambulatoriile din
280 de unităţi medicale și din 35 de unităţi de primiri urgenţe .
A diminuat cu aproximativ 35% prețul a 60 de medicamente
inovative.
A furnizat echipamentele medicale necesare pentru Unitățile de
Primiri Urgențe din 68 de Unități Sanitare de Interes Strategic.
A dotat unitățile sanitare cu 277 mașini de anestezie și cu aparatură
de imagistică modernă.
Fiecare spital județean a fost dotat cu echipamente moderne - cel
puțin un Computer Tomograf și un RMN și echipamente pentru
analize de laborator și cu paturi pentru arși. În total, s-au investit
17 milioane euro pentru dotarea Spitalelor Județene cu echipamente
de înaltă tehnologie: 14 computere tomograf, 21 RMN-uri și 21 PACS
(Picture Archieve and Communication System - permite arhivarea
si vizualizarea imaginilor medicale)
A investit 3,5 milioane de euro în echipamente de RADIOTERAPIE
modern pentru tratarea cancerului la Spitalul Judeţean de Urgenţă
Baia Mare, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf Apostol Andrei,
din Galați, la Institutul Oncologic București, la Spitalul Clinic
Județean de Urgență Craiova şi la Institutul Oncologic Cluj Napoca.
Urmează alte 10 centre medicale.
A introdus un nou vaccin în schema obligatorie gratuită: vaccinul
pneumococic. Vaccinul se administrează gratuit, în cabinetele
medicilor de familie.
Prin desﬁințarea comisiilor de la Casele de Sănătate a acordat
acces rapid la tratament pentru bolnavii de cancer, pentru cei cu
afecțiuni cardio-vasculare și pentru alți pacienți din programele
naționale de sănătate publică.
A acoperit în întregime costurile pentru tratamentul Hepatitei C,
ﬁbroză gradele 3 și 4, pentru 4.500 pacienți.
A reabilitat maternitățile din Brasov, Cluj, Sibiu și București.
A actualizat lista medicamentelor compensate și au fost introduse
37 de noi substanțe active pe lista medicamentelor compensate și
gratuite.
A alocat 42 de milioane de euro pentru construcția și dotarea cu
echipamente a 4 clădiri complexe de spital pentru pacienții cu
arsuri severe, pentru 6 noi centre regionale pentru depistarea
cancerului de col uterin, a cancerului la sân sau colorectal şi pentru
dotarea sălilor de operații din 50 de spitale.
A dotat sanatoriul Bălţăteşti cu aparatura medicală.
A dotat centrele de specialitate cu echipamente medicale de screening
auditiv prin otoemisiuni acustice, în valoare de 2.633.000 lei.
Publicat de SC Monitorul de Cluj SRL, la comanda PSD, CUI mandatar ﬁnanciar: 41190008. Tiraj: 3001 exemplare
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Rescrie, duminică, istoria României!
Avem sute de motive să
fim nemulţumiţi. Suntem
nemulţumiţi de cum arată
oraşul în care trăim, de
şcoala la care învaţă copiii noştri sau spitalul la care sperăm să ajungem cât
mai rar. Nu ne place faptul că România nu este unde ar fi putut să fie – o ţară mai aşezată cu o calitate a vieţii comparabilă
cu cea din vest. Ştim, în
mare, şi care sunt cauzele. Cel puţin în ultimii ani,
ştim cu certitudine ce ne-a
tras înapoi. O guvernare
mincinoasă a PSD care a
făcut uitate promisiunile
cu care a câştigat alegerile. Acum ei încearcă din
nou să vândă românilor
aceleaşi gogoşi. Degeaba.
De data asta nu mai pot
înşela pe nimeni. Pe 26
mai restartăm România.
Trebuie doar să mergem la
vot pentru România la care visăm.
Luni, a doua zi după cea
a votului, putem să trăim
într-o nouă Românie. O Românie corectă şi puternică.
Noua Românie este ţara
în care legea e egală pentru
toţi, nu e scrisă doar pen-

tru unii. Este ţara în care cei
care ne conduc îşi doresc să
schimbe lucrurile în bine
pentru cei care i-au ales. Şi
muncesc pentru asta în ﬁecare zi. Pentru asta trebuie
să mergi la vot.
Noua Românie este casa
pe care românii nu mai vor
să o părăsească pentru o
viaţă mai bună altundeva.
Este ţara în care ﬁii, ﬁicele,
fraţii, surorile şi părinţii noştri vor să întoarcă şi să tră-

iască o viaţă bună alături
de cei dragi. Pentru asta trebuie să votezi pe 26 mai.
România de după 26 mai
este ţara în care competenţa
şi profesionalismul sunt premiate şi promovate, unde valorile sunt repere pentru toţi
românii. Este ţara unde minciuna este sancţionată prompt,
iar onestitatea este promovată şi impusă până în vârful
statului. Şi pentru asta e nevoie de votul tău.

România de după votul de
duminică este o Românie respectată şi inﬂuentă în marea
familie europeană. Este ţara
reprezentată de oameni corecţi şi capabili la Bruxelles,
care muncesc pentru a aduce mai mulţi bani europeni
pentru modernizare şi dezvoltare.
Noua Românie este ţara
în care preşedintele munceşte umăr la umăr cu guvernul
pentru binele românilor, nu

cum face azi PSD, doar în interesul unei găşti. Este ţara
unde se fac lucruri, nu doar
se vorbeşte că se fac, ca acum.
Miza votului din 26 mai
este triplă. Prima, să votezi
la europarlamentare pentru
a trimite în Parlamentul European oameni capabili,
apreciaţi în Europa, care deja au arătat că pot face lucruri bune pentru România.
De aceea, un vot pentru PNL
pentru Parlamentul Euro-

pean reprezintă unica opţiune. PNL are cea mai bună
listă, un echilibru între experienţă şi suﬂu nou.
A doua miză este blocarea mutilării justiţiei din România de cei cu probleme penale prin interzicerea amnistiei şi graţierii şi a OUGurilor
pe justiţie. Pentru asta trebuie să votezi ”DA” la referendumul iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis.
A treia miză este la fel de
importantă precum celelalte două: resetarea haosului
politic care a dominat România în ultimii doi ani şi
jumătate. Votând PNL şi
”DA” la referendum, românii vor da un vot de blam
puterii politice care a aruncat România în cea mai mare degringoladă politică şi
socială din ultimii 20 de ani.
Votul împotriva PSD este vocea românilor care transmit
puterii un mesaj clar: Stop!
Aşa nu se mai poate!
Vrei să eliberezi România? Vrei o altă Românie,
mai corectă? Pentru asta e
nevoie doar de un singur lucru: votul tău! Pe 26 mai.
Fii parte dintr-o istorie pe
care tu o decizi!
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18 milioane de alegători
Cu două zile înainte de alegeri,
UDMR rupe colaborarea cu PSD-ALDE sunt aşteptaţi, duminică, la urne
UDMR anunţă suspendarea protocolului de colaborare cu coaliţia
PSD-ALDE până la soluţionarea situaţiei cimitirului din Valea Uzului.
UDMR nu va susţine, începând de joi, nicio iniţiativă sau
măsură a Guvernului, iar până
la soluţionarea situaţiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare între UDMR
şi coaliţia PSD-ALDE rămâne
fără obiect, anunţă Uniunea.
Potrivit unui comunicat al
UDMR transmis, joi, Guvernul nu a întreprins măsurile
necesare pentru a preveni agravarea situaţiei, deşi acest lucru este datoria autorităţilor
şi a coaliţiei PSD-ALDE.
„Nimeni nu a fost tras la
răspundere până acum pentru distrugerea şi profanarea
mormintelor soldaţilor maghiari din cimitirul din Valea
Uzului, respectiv pentru incitare la ură interetnică. La fel,
autorităţile nu s-au sesizat
din oﬁciu nici în legătură cu
abuzul primarului din Dărmăneşti, care a contribuit la
escaladarea evenimentelor.
În poﬁda solicitării noastre
ferme, Guvernul nu a întreprins măsurile necesare pentru a preveni agravarea situaţiei, deşi acest lucru este datoria autorităţilor şi a coaliţiei PSD-ALDE. (...) UDMR nu
va susţine nici o iniţiativă sau
măsură a Guvernului. Până la

soluţionarea situaţia cimitirului din Valea Uzului protocolul de colaborare între
UDMR şi coaliţia PSD-ALDE
rămâne fără obiect”, se arată în comunicat.
Reprezentanţii UDMR susţin că Guvernul trebuie să
oprească „practicarea dublei
măsuri” de către organele şi
instituţiile publice implicate,
care tratează în mod repetat
etnicii maghiari din Transilvania ca cetăţeni de rangul doi.
„Crucile din beton construite de administraţia locală Dărmăneşti fără autorizaţie, din
bani publici şi pe suprafaţa
altei localităţi, sunt un abuz
în serviciu ﬂagrant. (...) Considerăm atitudinea Guvernului ca ﬁind inacceptabilă atât
din punct de vedere etnic, moral, cât şi politic”, se mai arată în comunicatul Uniunii.
UDMR solicită Guvernului
să înlăture construcţiile amplasate ilegal în cimitirul din
Valea Uzului.
Săptămâna trecută, poliţiştii băcăuani au declanşat
o anchetă pentru identiﬁcarea persoanelor care au acoperit cu saci negri de plastic
toate cele 52 de cruci ale eroilor români, dar şi monumentul din Cimitirul Internaţional Valea Uzului, în cazul căruia UDMR a cerut intervenţia premierului Dăncilă.
Liderul UDMR Kelemen
Hunor i-a cerut, la începutul

lunii mai, premierului Viorica Dăncilă să oprească denigrarea memoriei soldaţilor
maghiari şi să intervină pentru oprirea deciziei Primăriei Dărmăneşti de amplasare
a mormintelor soldaţilor români într-un cimitir din Harghita, unde sunt îngropaţi
soldaţi maghiari.
Potrivit UDMR, cimitirul
militar aparţine comunei
Sânmartin şi a fost renovat
din resursele proprii ale primăriei, din donaţiile Ministerului Ungar al Apărării şi
din contribuţii ale unor persoane ﬁzice, ﬁind amplasate
aproximativ şase sute de cruci din lemn, pe care au fost
inscripţionate numele soldaţilor maghiari ucişi în bătăliile din Valea Uzului.

Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi, duminică, la urne pentru
a-i desemna pe cei 33 de
reprezentanţi ai României
în Parlamentul European,
dar şi pentru a vota la referendumul naţional consultativ convocat de preşedintele Klaus Iohannis
pe teme legate de Justiţie.
Alegătorii vor primi trei buletine – unul pentru alegerile
europarlamentare şi două pentru referendum. Introducerea
unui buletin de vot în altă urnă decât cea destinată nu atrage nulitatea acestuia.
Alegătorii votează în aceleaşi secţii, în acelaşi interval
de timp, între orele 7.00 –
21.00, cu aceleaşi ştampile cu
menţiunea „VOTAT”, pe buletine de vot separate – unul
pentru alegerile europarlamentare şi câte unul pentru ﬁecare întrebare a referendumului.
La referendum, cetăţenii
sunt chemaţi să se pronunţe
prin „Da” sau „Nu” cu privire la următoarele întrebări:
„Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?”
„Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor,
pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”

În secţia de votare vor ﬁ
instalate trei urne de vot, câte una pentru ﬁecare buletin.
Alegătorul poate să voteze
pentru un singur tip de scrutin sau pentru amândouă. El
prezintă operatorului de calculator actul de identitate şi
precizează pentru ce tip de
scrutin doreşte să voteze.
Prezenţa la vot va ﬁ consemnată pe liste electorale
distincte pentru cele două tipuri de scrutin.
Pe actul de identitate se va
aplica o singură dată ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi
data scrutinului sau, după caz,
un singur timbru autocolant
cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.
În cursa electorală pentru un loc în Parlamentul
European au intrat 13 formaţiuni politice şi 3 candidaţi independenţi.
În confruntarea electorală
au intrat candidaţi din partea
PSD, Alianţa 2020 USR PLUS,

Partidul Pro România, UDMR,
PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP, Partidul Socialist Român, Partidul Social Democrat
Independent, Partidul România Unită, UNPR, Blocul Unităţii Naţionale – BUN. În competiţie sunt şi trei candidaţi independenţi – Gregoriana-Carmen Tudoran, George Nicolae
Simion şi Peter Costea.
Potrivit ultimei informări
a AEP, numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi
în Registrul electoral la 31 martie este de 18.949.141.
PSD ocupă primul loc pe
buletinul de vot la alegerile
europarlamentare din 26 mai,
urmat de Alianţa 2020 USR
PLUS şi Partidul Pro România.
Următoarele poziţii sunt
ocupate de UDMR, PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP,
Partidul Socialist Român, Partidul Social Democrat Independent, Partidul România Unită, UNPR, Blocul Unităţii
Naţionale – BUN.
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PRO România va reda ţării
noastre demnitatea în Europa
Boc critică Guvernul
înainte de alegeri
Emil Boc a avut o declaraţie aspră într-o emisiune radio în momentul în
care a fost adusă în discuţie starea în care se
aﬂă curţile spitalelor clujene în momentul de faţă.
Una dintre cele mai importante probleme dezbătute în
ultimele luni este cea legată
stare curţilor mai multor spitale din Cluj-Napoca care duc
lipsă de ﬁnanţare din partea
Guvernului de la Bucureşti.
Curţile interioare arată ca după bombardament.
Emanuel Ungureanu a adus
în vedere problema curţilor
spitalelor clujene luna trecută, iar Emil Boc i-a recomandat deputatului de la USR Cluj
să meargă la Guvern şi să ceară bani pentru reparaţii. Edilul oraşului a declarat că situ-

aţia este una de neacceptat în
curţile spitalelor şi vor ﬁ făcute investiţii masive în acest
sens, dar nu din bani de la Guvern, ci din bugetul Primăriei
Cluj-Napoca.
„Municipiul are în sub ordine un singur spital, cel de
la Clujana. Municipalitatea,
fără să aibă vreo obligaţie legală, investeşte 3 milioane de
euro în alte spitale clujene
pentru a ridica calitatea actului medical. Ajutorul de la Ministerul Sănătăţii nu este suﬁcient. Sunt curţi ale spitalelor, proprietate ale Ministerului Sănătăţii, unde efectiv îţi
rupi picioarele. Anul acesta,
am luat decizia să punem noi
bani, de la bugetul municipiului, în locul Guvernului
pentru a asfalta câteva curţi”,
a spus Emil Boc.

Alegerile europarlamentare de duminica aceasta, 26
mai, reprezintă un moment
crucial pentru destinul european al României. Într-o perioadă în care, în detrimentul României, forţele populiste şi anti-europene prind
contur şi în ţara noastră, PRO
România propune consolidarea relaţiilor dintre România
şi Uniunea Europeană, prin
reclădirea credibilităţii şi a
demnităţii României la
Bruxelles, astfel încât ţara
noastră să devină o voce relevantă în Europa.
„Nu putem accepta discursul dublu al unor politicieni
români, care la Bruxelles pozează în prietenii Europei, iar
la Bucureşti sunt cei mai mari adversari ai Uniunii Europene. Un astfel de limbaj nu face bine nimănui. Cred că trebuie să conştientizăm beneﬁciile imense pe care Uniunea
Europeană ni le-a adus. Este
vorba despre libertatea de mişcare, garantarea unor drepturi
care în afara acestei construcţii politice ar ﬁ greu de securizat şi mă refer aici chiar şi
la dreptul de exprimare. Pen-

tru România, aderarea la Uniunea Europeană a fost un moment istoric, a fost cea mai importantă realizare după Marea
Unire de la 1918”, a declarat
Corina Creţu, Comisar European pentru Politică Regională şi candidat al PRO România
la alegerile europarlamentare
de duminica aceasta.
„PRO România este un
partid condus de o altă generaţie de oameni, tineri ca
Victor Ponta sau Corina Creţu, care vin cu alt tip de educaţie şi care sunt sprijiniţi de oameni ca mine, dispuşi să împărtăşim din experienţa noastră, astfel încât partidul să poată evolua
şi să aibă prestaţia corespunzătoare în viitor. O astfel de construcţie politică
este beneﬁcă şi României.
Europarlamentarii PRO România, prin experienţa lor,
vor contribui la reconectarea României la Uniunea Europeană”, a declarat Ioan
Rus, fost Ministru de Interne şi al Transporturilor, fondator al PRO România.
„Din păcate, în acest moment, relaţiile dintre România

şi Uniunea Europeană sunt la
cel mai scăzut nivel din istorie. Iar asta se datorează permanentelor atacuri, minciuni
şi dezinformări pe care actuala conducere a PSD le foloseşte împotriva proiectului european. Ştiţi foarte bine că am
plecat de la un nivel foarte bun,
ceea ce ne-a şi permis să obţinem portofolii importante la
nivelul Comisiei Europene, printre care şi cel al Dezvoltării Regionale. Tocmai de aceea, PRO
România va milita pentru restabilirea relaţiilor cu partenerii noştri europeni. Avem nevoie de prieteni şi de aliaţi, altfel vom ﬁ condamnaţi la stagnare. Ne dorim să ﬁm parte a
nucleului dur al Uniunii Europene, iar din prima zi a noii le-

gislaturi PRO România va depune toate eforturile în acest
sens”, a precizat Corina Creţu.
„De aceea, prezenţa la vot
e crucială. E important ca România să ﬁe reprezentată, în
Parlamentul European, de persoane care înţeleg procesul
decizional de la Bruxelles şi
care pot reda României demnitatea şi credibilitatea de care are atât de multă nevoie. Îi
îndemn pe toţi clujenii să susţină PRO România, prin votul
lor, duminica aceasta”, a conchis Corina Creţu.
Alături de Corina Creţu,
candidaţi ai PRO România la
alegerile europarlamentare de
duminica aceasta sunt şi foştii premieri ai României Victor Ponta şi Mihai Tudose.
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Călin Popescu Tăriceanu cheamă partidele la masa negocierilor,
pentru priorităţile României în următorii 5 ani în Parlamentul European
Călin Popescu Tăriceanu,
preşedinte al Senatului şi
al ALDE, într-o scrisoare
deschisă, adresată tuturor partidelor, cheamă
liderii partidelor să vină
la masa negocierii şi să
stabilească de comun
acord priorităţile
României în Parlamentul
European, pentru următorii cinci ani.
„Dragi colegi, vă invit,
după alegerile pentru Parlamentul European, să ne aşezăm la masă pentru a stabili un mod de cooperare în
comisiile şi plenul Parlamentului European. Vă invit să
învăţăm din greşelile trecutului şi să încetăm să ne mai
exportăm neînţelegerile şi
conﬂictele la Bruxelles sau
la Strasbourg. Să încetăm să
ne mai ponegrim ţara în numele unor interese partizane mărunte ori doar pentru
a da satisfacţie grupurilor
politice din care vom face
parte. Istoria ne-a învăţat că
mult prea adesea neprietenii ţării şi-au atins scopurile atunci când au reuşit să
stârnească între noi conﬂicte. A venit vremea să nu ne
mai lăsăm dezbinaţi şi să învăţăm să luptăm împreună
pentru poporul care ne ale-

ge pentru că, urmând povaţa marelui Ion I. C. Brătianu de acum un veac, ﬁţi cât
de modeşti pentru persoana
dumneavoastră, nu ﬁţi modeşti pentru poporul pe care îl reprezentaţi”, se arată
în scrisoarea lansată de liderul ALDE.
Tăriceanu propune şi o
serie de teme comune pe care europarlamentarii români
să le susţină în Parlamentul
Eurropea. „Admiterea României în spaţiul Schengen;

ridicarea Mecanismului de
Cooperare şi Veriﬁcare; creşterea fondurilor de coeziune care să ne permită recuperarea decalajelor faţă de
ţările dezvoltate; refuzul
condiţionării alocării fondurilor structurale în următorul exerciţiu bugetar de criterii ce pot ﬁ interpretate
subiectiv şi interesat, condiţionare ce nu corespunde
literei şi spiritului tratatelor;
obţinerea pentru fermierii
români de subvenţii egale

cu cei din ţările vestice; blocarea tuturor iniţiativelor de
tip protecţionist (cum este
astăzi Pachetul pe Mobilitate 1) menite să îngrădească
accesul întreprinzătorilor şi
lucrătorilor români la piaţa
unică europeană”.
Este o abordare care era
de aşteptat să vină din partea Preşedintelui României,
însă Klaus Iohannis a ştiut
numai să dezbină, a propus
un referendum inutil, prin
care să fure startul pentru

alegerile prezidenţiale şi
să-şi ajute partidul de casă,
PNL, să obţină un scor decent la alegerile europarlamentare. Toate aceste derapaje de la ce înseamnă funcţia supremă în stat au fost
sancţionate de liderul ALDE
Călin Popescu Tăriceanu.
„Din punctul meu de vedere, această învrăjbire nu
este speciﬁcă ultimelor săptămâni de campanie electorală. Fractura asta enormă
în societate este de o bună
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bucată de vreme şi cred că
este cel mai regretabil lucru
care s-a întâmplat pentru
România. Acum privim doar
pentru alegerile pentru Parlamentul European, dar perspectiva trebuie să ﬁe mai
lungă. Ce facem cu România? Crezul meu este că noi
trebuie să avem o Românie
unită, dar, aşa cum spune
proverbul, ştiţi că peştele de
la cap se împute. Atâta vreme cât preşedintele României nu va înţelege că misiunea lui cea mai importantă, dincolo de reprezentarea
la întâlniri oﬁciale şi sindroﬁi, este să-i ţină pe români
împreună, pentru că el este
preşedintele tuturor românilor după ce este ales, România o să rămână, din păcate, o ţară divizată, în loc
să ﬁe capabilă să îşi unească energiile pentru a progresa", a aﬁrmat Călin Popescu Tăriceanu.
„Numai ţările cu o economie puternică pot să aibă
greutate şi în deciziile politice. Eu aşa văd viitorul, o
ţară care să ﬁe condusă de
un preşedinte care uneşte românii şi nu îi dezbină şi cred
că sunt în asentimentul majorităţii românilor”, a mai
spus liderul ALDE.

6 ACTUALITATE

Clujenii care îşi exercită
dreptul la vot la alegerile de duminică vor ﬁ răsplătiţi cu o cafea gratuită
la unul dintre localurile
clujene.
Reprezentanţii localului Apartament 1 Bistro&Bar au venit cu o iniţiativă demnă de
admirat, prin care îi îndeamnă pe clujeni să îşi „scoată
votul la o cafea”, desigur, din
partea casei. Astfel, cei care
merg duminică la vot, pot să
poposească apoi la local pentru a savura în tihnă o cafea
gratuită. Asta, desigur, dacă
demonstrează că au votat.
„O ştiţi pe aia cu Votează,
votul tău contează? Ar cam
trebui să o ştiţi, dacă sunteţi
pe pagina noastră, căci înseamnă că sunteţi ”de-ai noştri”. Ştiţi voi, din aia care muncesc de rup, înjură lipsa autostrăzilor, îşi învaţă copiii că

mintea bate muşchii şi pilele
etc., dar care îşi iubesc ţara
şi intenţionează să rămână şi
să-şi crească şi copiii aici. Ştiţi
voi, din ăia care merg la vot
de ﬁecare dată şi cred cu tărie în puterea exemplului.
Noi ştim, voi ştiţi, dar, din
păcate, mulţi alţii nu ştiu. Aşa
că alegerile sunt sansă să îi
ajutăm să aﬂe. Cum? Păi poate un stimulent îi ajută... Şi
nu ne referim la găleţi cu diverse, ci doar la o cafea (fără
cană, doar conţinutul)!
Deci, că să fie clar: duminică, 26 mai 2019, dăm o
cafea gratis fiecărui client
care ne prezintă regulamentar buletinul cu stickerul de
VOTAT! Nu suntem la prima ispravă de genul asta,
deci suntem recidivişti, deci
puteţi avea încredere în
noi!”, este anunţul reprezentanţilor localului

Klaus Iohannis, despre Cluj:
„Are un dinamism aparte”
Iohannis şi-a lansat joi volumul „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro
După ce „a bifat” municipii
precum Ploieşti, Timişoara
şi Craiova, preşedintele
a ajuns joi, la Cluj-Napoca.
Sute de simpatizanţi au
participat la evenimentul de
lansare al celui mai recent volum semnat de Klaus Iohannis. În cadrul lansării, preşedintele a vorbit despre melancolia sa pentru Cluj şi despre
ce face oraşul din Inima Ardealului diferit de celelalte
oraşe ale ţării.
„Mă simt atât de bine că
m-am întors aici în Cluj. I-am
invitat pe colegii mei de aici,
care m-au însoţit, să facem o

poză în faţă la universitate şi
cu această ocazie ne-am amintit de cum a fost mai de mult,
dar şi mai recent. Eu revin de
ﬁecare dată cu foarte mare
plăcere aici şi credeţi-mă că
nu numai din motive de nostalgie. Mie îmi place atmosfera Clujului. Clujul este foarte
dinamic. Şi alte oraşe au dinamism din punct de vedere
economic, al universităţilor
sau cultural. Dar Clujul le are pe toate şi o parte din dinamism vine şi din Europa.
Cel puţin aşa îmi place să
cred”, a mărturisit preşedintele României.
Iohannis a explicat că această carte a apărut în contextul preluării României a

preşedenţiei Uniunii Europene pentru a răspunde la
întrebările pe care şi le-au
pus românii.
„Am scris această carte ﬁindcă s-a vorbit în ultimii ani
din ce în ce mai mult despre
Uniunea Europeană şi cum România urma să preia preşedinţia Europei, în România oamenii au început să se întrebe cum
este cu UE. Pentru a da răspuns
multor întrebări am scris această carte şi mi-am permis totuşi
să introduc şi ideile mele despre UE. Nu într-un mod foarte
politic şi foarte explicit, ci prin
felul în care am abordat anumite subiect. Sunt un pro european optimist convins”, a explicat Iohannis.

Preşedintele României nu
este la primul volum publicat. Prima carte a fost lansată după ce a ajuns preşedinte, iar cea de-a treia a
fost publicată în ultimul an
de mandat.
„Am vrut să mă prezint
românilor, în 2014, şi am
făcut-o sub formă de carte.
Uniunea Europeană e un
proiect de succes cu rezultate fenomenale şi unele le
resimţim în buzunare şi sunt
trecute în carte. Uităm să
vorbim despre realizările
UE şi cred că aşa reuşim să
transmitem şi câteva din rezultatele UE, s-ar umple
multe cărţi”, a spus Klaus
Iohannis.
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O cafea gratis,
doar dacă votezi!
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Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în urmă cu șase decenii
În fotograﬁe au fost surprinse lucrările
de modernizare, care au avut loc în
anul 1958, a clădirii care adăpostește

astăzi Muzeul Etnograﬁc al Transilvaniei, pe strada Memorandumului din
Cluj-Napoca.
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10 zile şi peste 20 de spectacole la Galactoria
„Galactoria” este un festival conceput „din prea multă grijă şi dragoste” pentru studenţi
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro
Festivalul „Galactoria” are o
istorie de peste un deceniu
şi jumătate. Timp de câteva
zile, absolvenţii Facultăţii
de Teatru şi Film a
Universităţii „Babeş-Bolyai”
pun în scenă toate spectacolele pe care le-au pregătit
în cei trei ani de zile.
Istoria festivalului este una
interesantă, ﬁindcă acesta a
apărut ca o metodă de „protecţie” pentru viitorii actori
care se lovesc de problema
găsirii unui loc de muncă
în România.
În aceste zile, absolvenţii
Facultăţii de Teatru şi Film din
Cluj-Napoca se ocupă de ultimele pregătiri pentru Festivalul „Galactoria”, la care sunt
aşteptate nume mari ale teatrului românesc, pentru a putea vedea cum au evoluat studenţii în cei trei ani de facultate. Galactoria nu este un festival mare, însă este unul plin
de suﬂet, pe care studenţii îl
pregătesc de la zero, ocupându-se de el în cele mai mici
detalii. Timp de un an de zile, viitorii actori au adunat
donaţii pentru a putea realiza acest eveniment care durează zece zile şi care înglobează numeroase spectacole
inedite, la care ei au lucrat în
toţi aceşti ani de facultate.
Galactoria reprezintă o cale de a face legături într-o ţară în care cultura este asuprită şi în care, în acest an, pen-

Miklós Bács

tru cultură s-a alocat un buget de 0.09% din PIB.

Naşterea Galactoriei
Prima ediţie a festivalului
a avut loc în anul 2004, la iniţiativa profesorului universitar Miklós Bács, din dorinţa
de a-i ajuta pe absolvenţi să
îşi găsească mai uşor un loc
de muncă.
„Galactoria a pornit cu generaţia care a absolvit în 2004.
A pornit de la faptul că generaţia pe care o pregătisem anterior s-a cam pierdut. Au găsit foarte greu de lucru şi
atunci, patru ani mai târziu,
am încercat pentru prima dată să facem un fel de mic festival, căruia i-am dat numele
de Galactoria”, îşi aminteşte
Miklós Bács.

Prima ediţie a festivalului Galactoria a avut loc în anul 2004

Numele a apărut de la
„Gala Actorilor”, însă era o
problemă. Semăna teribil cu
„galactoree”, care este o „secreţie continuă de lapte în
timpul sau după încetarea
alăptării”. Totuşi, Bács a văzut o simbolistică aparte în
această asemănare, aşa că a
păstrat numele, pe care ulterior l-a transformat în marcă înregistrată.
„Am avut o secundă de
îndoială în ceea ce priveşte
denumirea festivalului, dar
coincidenţele erau prea evidente. Am avut impresia că
şi soarta a ales acest nume!
Cred şi acum că Galactoria
este un fel de prea multă,
prea abundentă grijă faţă de
tinerii noştri colegi. Totuşi...,
rezultatele acestei «prea

griji», merită tot efortul”, a
explicat profesorul.
Astfel, aşa a ajuns Galactoria să ﬁe organizată în anul
2004, cu toate spectacolele-examene pe care le-au avut
promoţia din acel an, iar o
mare parte din spectacolele
absolvenţilor au fost jucate
în Teatrul Naţional. La festival au participat nume sonore din viaţa culturală a României, printre care şi dramaturgul Matei Vişniec, care a văzut pus în scenă unul
dintre textele dramatice pe
care le-a semnat.

O şansă pentru artişti
Astfel, directori de teatru,
regizori şi dramaturgi au participat la prima ediţie din Galactoria şi au fost puşi faţă în

faţă cu absolvenţii, să-i cunoască, să le poată admira talentul, să îi ţină măcar minte
pe viitor.
„Evident, scopul meu central era de a facilita cumva
întâlnirea dintre ei şi cei care îi pot angaja. Chiar ţin minte că la prima ediţie am organizat o masă rotundă, un
fel de «târg de actori», în care i-am aşezat pe absolvenţi
faţă în faţă cu directorii. Rezultatul a fost unul neaşteptat de bun. Marea majoritate a lor au reuşit să semneze
primul lor contract cu o instituţie de stat profesionistă.
Galactoria reprezintă o reală şansă pentru absolvenţii
noştri, o şansă care necesită
însă un efort conjugat. Nu
ajunge numai voinţa şi dorin-

ţa organizatorilor. E nevoie de
un sprijin mai larg şi mai consistent atât din partea autorităţilor locale, cât şi din partea conducerii Universităţii.
Şi aici mă refer în primul rând
la bugetul alocat, care de multe ori a fost aproape inexistent” a adăugat Miklós Bács.

Galactoria la cea
de-a XVI-a ediţie
De la an la an, festivalul a
crescut, s-a îmbogăţit, iar în
perioada 27 mai – 5 iunie, generaţia care ﬁnalizează studiile în acest an vor pune în scenă peste 20 de spectacole şi
concerte. Sunt 10 zile pline atât pentru ei, cât şi pentru
apropiaţii lor, care vor alerga
de la un spectacol la altul, ca
într-un maraton.

Musicalul „Fii bun până la moarte”, pe Scena Teatrului Maghiar Cluj
Sâmbătă, 25 mai, de la
ora 19:00, în Sala Mare
a Teatrului Maghiar
de Stat Cluj, se va juca
ultima reprezentaţie
a musicalului „Fii bun
până la moarte”, adaptare a romanului omonim
scris de Móricz Zsigmond,
regia: László Béres.
Premiera a avut loc în data de 14 ianuarie 2017 şi are în distribuţie 29 de copii.
Spectacolul a avut treizeci
de reprezentaţii pe parcursul a trei stagiuni şi a fost
văzut de peste douăzeci de
mii de spectatori.
László Béres, regizorul
spectacolului, declara înainte

de premieră că, prin intermediul acestui spectacol, încerca să repună în valoare trăsături precum cea de a ﬁ onest,
cinstit, conştiincios. Conform
spuselor sale, copiii din spectacol nu au resemnarea şi renunţarea la luptă a celor care ştiu că nu au nici o şansă,
ci sunt capabili să gândească
independent, să înfrunte normele impuse de societate. Mesajul lor către adulţi este: lăsaţi-ne să ﬁm copii şi să ne
bucurăm de vârsta noastră!
„Pentru mine, Fii bun până la moarte este un slogan
pe care îl folosim azi ca pe o
banală evidenţă căreia nu-i
atribuim niciun sens profund,

prin urmare nici nu încercăm
să trecem de pura evidenţă.
Cred că a ﬁ bun este sinonim
cu a ﬁ cinstit, a te strădui să
ﬁi onest, să rămâi tu însuţi în
orice circumstanţă, atât la nivelul faptelor cât şi al aşteptărilor. Am putea spune că, în
acest caz, nu este vorba doar
de a-ţi rămâne ﬁdel ţie însuţi”,
a declarat regizorul.
„Fii bun până la moarte nu
conţine un mesaj exclusiv pentru copii, deşi copii erau pretutindeni, în sală şi pe scenă,
alergând în foaier şi pe scări.
Au invadat literalmente teatrul în ziua premierei. Evident
că e mai mult decât un spectacol pentru copii. E o pledoa-

rie emoţionantă pentru cinste, adevăr, dreptate. E dorinţa de a sensibiliza pe oricine,
indiferent de vârstă. Emulaţia
revărsată de pe scenă în sală,
performanţele înregistrate, cupletele şi momentele de dans,
încântătoare în sine, m-au determinat să las deoparte exigenţele exagerate vizavi de
structura muzicalului şi să
dau frâu liber bucuriei de a
participa la această formă unică de manifestare pe care
numai teatrul ţi-o poate da
prin mesagerii săi, interpreţi
adulţi, profesionişti şi copii,
maeştri şi ucenici deopotrivă”, scria criticul de teatru
Adrian Ţion.

8 MICA PUBLICITATE
VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI
APARTAMENTE
¤ Vând apartament cu 2 camere, decomandat, suprafaţa 52
mp, et. 1, str. Teleorman, mobilat, utilat, preţ 86.000 euro, negociabil. Informaţii și alte detalii
la tel. 0740-694047.

CASE/CABANE
¤ Vând casă cu grădină în comuna Vorniceni, str. Uzinei, judeţul Botoșani, cu multe auxiliare pe lângă casă. Pentru informaţii suplimentare și alte detalii
sunaţi la tel. 0763-769120.

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. Informaţii și detalii suplimentare la
telefon 0747-968769. (5.7)

Execut
acoperişuri, reparaţi
de urgenţă,
rectiﬁcări inﬁltraţii
de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi,
acesorii, sorturi.
Informaţii la telefon
0751-813787. (38.40)
LOCURI DE MUNCĂ
¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, care sa știe să mulgă. Cerem
și oferim seriozitate. Pentru informaţiile suplimentare apelaţi la
tel. 0742-431611.

CERERI
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii,
căutăm o garsonieră de închiriat fără mobilă sau semimobilat
pe termen lung. Așteptăm telefoane pe nr. 0746-499960 sau
0759-663204.

SERVICII

PIERDERI

¤ Depanare și reparaţii TV la
domiciliul clientului, cu garanţie. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0264-547523,
0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, autorizat Porta Doors. Informaţii la tel.
0745-993104.

¤ Pierdut Certiﬁcat de înmatriculare pentru autoturism MITSUBISHI
OUTLANDER, proprietar CLEVER
MEDIA NETWORK. Îl declar nul.
¤ Pierdut Certiﬁcat Constatator la Sediu pentru BRIE SIMONA VOICHITA
P.F.A., cu numărul de ordine
F12/2377/2011, CUI 29194550. Îl
declar nul.

AVIZ DE MEDIU
IRIMIES NICODIM FLORENTIN, în calitate de titular,
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii
avizului de mediu pentru "Elaborare PUZ pentru construire
de 3 imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime
S(D)+P+3+ER , împrejmuire, racorduri şi branşamente la
utilităţi", situat în Florești, pe strada Teilor f.n., jud. Cluj.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul
titularului / proiectantului, strada Teilor f.n., din data de 24.
05.2019, între orele 8-14.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugretii,
până în data de 10.06.2019, la A.P.M. cluj , str . Dorobanților
nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: bofﬁce@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 .
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ACORD DE MEDIU
Comuna Vad în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „EXTINDERE MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA VAD“, propus a ﬁ amplasat în : județul Cluj, comuna VAD, sat VAD, CETAN, VALEA
GROȘILOR, BOGATA DE JOS, BOGATA DE SUS, CURTUIUȘU
DEJULUI, CALNA. Informațiile privind proiectul propus pot ﬁ
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj,
Calea Dorobanților nr.99 și la sediul Primăriei Comunei Vad,
județul Cluj, localitatea Vad, nr.146, în zilele de luni-joi între
orele 9.00-16.00 și vineri între orele 9.00-12.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj.

ACORD DE MEDIU

DACHIM SRL, având sediul în Turda, str. Gheorghe
Lazăr nr. 11, judeţul Cluj,
Anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, MODERNIZARE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL SC DACHIM SRL“, propus a ﬁ realizat în localitatea Mihai Viteazu, str. Morii, nr.
99B, jud. Cluj.
Informatiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea
Dorobanților, nr. 99 și la sediul societății DACHIM SRL din
Turda, str. Gheorghe Lazar, nr.11, jud. Cluj, în zilele de lunivineri între orele 9.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00.
ACORD DE MEDIU

DACHIM SRL, având sediul în Turda, str. Gheorghe
Lazăr nr. 11, judeţul Cluj,
Anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, MODERNIZARE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL SC DACHIM SRL“, propus a fi realizat în municipiul Gherla, str. Depozitelor,
nr.2, jud. Cluj.
Informațiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea
Dorobanților, nr. 99 și la sediul societății DACHIM SRL din
Turda, str. Gheorghe Lazar, nr.11, jud. Cluj, în zilele de lunivineri între orele 9.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00.

ANUNŢ DE URBANISM

S.C. SAB CONSTRUCT S.R.L., anunţă iniţierea
Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Autorizarea lucrărilor
de construire imobil mixt, amenajări exterioare, racorduri
şi branşamente, împrejmuire, operaţiuni notariale, organizare
de şantier“, str. Someșului nr.39, Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei
Cluj-Napoca, camera 62.
CONVOCATOR
Logicode SA
Str. Mihai Românu 5B
Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. 0364 409108
Nr. 864/20.05.2019

CONVOCARE
Se convoacă, în temeiul art. 117 alin. (4), respective art.
118 alin. (3) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
și al art. 7-9 din Actul Constitutiv al Societăţii în forma aprobată și înregistrată la ONRC Cluj-Napoca, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR în data de 30.05.2019
orele 15:00, care își va desfășura lucrările la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi:
1. Discutarea și aprobarea aprobarea situatiilor ﬁnaciare
Participarea la lucrările adunării sus-numite se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Logicode
SA, Str. Mihai Românu 5B, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Tel. 0364
409108.
Administrator
Dorel DRAGOS

ANUNŢ DE MEDIU
În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin legea 265/2006, cu modiﬁcările și
completările ulterioare si ORD 1798/2007,
SC RECONSTRUCT SA, anunță începerea demersurilor
în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul: BAZA DE PRODUCȚIE din localitatea Turda, str. Petru
Maior nr 2A, județul Cluj.
Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr 99 în zilele de lunijoi: 9.00 – 16.30 si vineri: 9.00 – 14.00.

ACORD DE MEDIU
NOVIS PLAZA S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-

Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire sediu administrativ, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri şi branşamente", propus a fi realizat în mun. ClujNapoca, judeţul Cluj.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul SQM Architecture S.R.L., str. Dorobanţilor, nr. 38, ap. 11, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj în zilele de luni-vineri între orele 9:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00.

ACORD DE MEDIU

POP LIANA-ROXANA și LEBACIU ADRIANALIGIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 8 IMOBILE,
AMENAJĂRI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ŞANTIER CONFORM P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. 646/2018“, propus a
fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. OAȘULUI nr.
F.N., identificat prin C.F. 332238, 332239, 332240,
332241, 332242, 332243, 332244, 332245, 332246,
332247, 332248, jud. Cluj.
Informațiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 99 și la sediul titularului, în zilele de luni-joi între 09.00-14.00 și vineri între
orele 09.00-12.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentriu Protecția Mediului Cluj, str. Dorobanților, nr. 99,
jud. Cluj.

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.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Direcţia Generală De Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Cluj
organizează CONCURS,
în data de 18.06.2019 ora 10,00 proba scrisă și în data de
24.06.2019 proba de interviu la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului din strada G-ral
Eremia Grigorescu, nr. 37 – 39, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• 1 post, MEDIC SPECIALIST, la Complexul de servicii
destinat protecţiei copilului nr. 2 Cluj-Napoca;
• 1 post, MEDIC SPECIALIST, la Complexul comunitar
de servicii pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca- Case
de tip familial Cluj-Napoca;
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str.
G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 – Serviciul Managementul Resurselor Umane și la telefon 0264/420146 și
0264/420147 interior 433.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Şcoala Gimnazială
Internaţională
Spectrum,
persoană juridică, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr.22-24

angajează
pe postul de contabil cod COR 331302,
♦ vorbitor de limba turcă-nivel avansat şi engleză-nivel avansat.
CV-urile pot ﬁ trimise pe adresa info@cluj.spectrum.ro sau la nr: de fax 0264-438361, până în data de 28 mai 2019, ora16:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Primăria Comunei Căşeiu
organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante
șofer II din cadrul Compartimentului Administrativ.
Concursul se organizează la sediul primăriei, situat în
localitatea Cășeiu nr. 54, jud. Cluj, în data de 18.06.2019,
ora 10.00 - proba scrisă, 20.06.2019, ora 12.00 - proba
practică și 24.06.2019 ora 10.00 - interviul .
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modiﬁcările
și completările ulterioare.
Condiţiile speciﬁce necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcţiei contractuale sunt: 1. studii generale, profesionale sau medii absolvite cu diplomă; 2.
curs de specializare pentru ocupația mașinist utilaje pentru terasamente sau alte cursuri de pregătire pentru operare buldoexcavator absolvite cu certiﬁcat de absolvire; 3.
posedă permis de categoria B și C ; 4.vechime în muncă :
1 an.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G.
nr. 286/2011, cu modiﬁcările și completările ulterioare și
se depun la Registratura Primăriei Cășeiu până la data de
07.06.2019, ora 16:00.
Condiţiile de participare la concurs și bibliograﬁa stabilită se aﬁșează la sediul Primăriei Cășeiu și pe pagina de
internet www.caseiu.ro/pagina/concursuri.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria com. Cășeiu, telefon 0264-229101, interior 414.

ANUNŢ DE MEDIU
S.C. GIMAROM IMOBILE S.R.L. pentru S.C. Rebras Prodimpex S.R.L. titular al proiectului ”Desﬁin-

ţare C1-atelier şi birouri şi C2 - hală metalică şi construire
ansamblu cu funcţiuni mixte, locuinţe cu spaţii comerciale
şi birouri la parter, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente“, propus a ﬁ amplasat în Comună
Baciu, sat Baciu, str. Magnoliei nr.60, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de
dezvoltare a proiectului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de lunijoi între orele 9-16, vineri între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.05.2019.
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Un sfert de veac de rodnică şi jertfelnică slujire
† Arhiepiscopul şi
Mitropolitul ANDREI
Când rostim numele
Mănăstirii Rohia, nostalgic
mergem pe ﬁrul gândului
în urmă cu ani şi realizăm
rostul providenţial pe care
l-a avut şi-l are această
lavră, pentru viaţa spirituală a Maramureşului
şi Sătmarului. Şi nu
numai a Maramureşului
şi Sătmarului, ci a întregii
regiuni de nord
a Transilvaniei.
Gândurile acestea ni le provoacă aniversarea a 25 de ani
de când era hirotonit ca episcop
Preasﬁnţitul Justin al Maramureşului şi Sătmarului, pe atunci
arhiereu vicar, ﬁu al Rohiei şi
înrădăcinat în tradiţiile unui loc
binecuvântat de misiunea şi grija Înaltpreasﬁnţitului Justinian
Chira şi a eruditului monah Nicolae de la Rohia.
Era duminica Sﬁntei Maria
Egipteanca, o zi frumoasă şi
luminoasă din Postul Mare,
iar în fruntea soborului era
vrednicul de pomenire Mitropolit Antonie Plămădeală, secondat de ierarhii: Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi
Clujului, Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, Andrei al Alba Iuliei, Calinic al
Argeşului, Ioan al Oradiei şi
Bihorului şi Emilian al Caransebeşului. Slujba s-a oﬁciat în
altarul de vară al Mânăstirii
Rohia în prezenţa unui public
numeros de credincioşi râvnitori de pe toate plaiurile Maramureşului.
Preasﬁnţitul Justin, care va
ajunge în 2016, după plecarea în eternitate a Arhiepiscopului Justinian, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, era legat cu toată ﬁinţa de Mănăstirea Rohia şi de străvechile plaiuri maramureşene.

Se născuse în tradiţionalul
sat Rozavlea, de pe Valea Izei,
aducea cu el moştenirea acelor locuri binecuvântate, şi a
intrat de tânăr în Mănăstirea
Rohia, ﬁind ucenicul ﬁdel al
stareţului Seraﬁm, pe care-l
va urma la stăreţie şi discipolul Arhiepiscopului Justinian
întru cele ale spiritualităţii.
Cei din zonă eram obişnuiţi, când paşii ne duceau pe
la mănăstire, să-l întâlnim pe
acel tânăr nevoitor, entuziast
şi harnic, care va lua în mână steagul bătăliei duhovniceşti, în demersurile spirituale şi edilitare ale mânăstirii.
Şi cum de la o vreme imaginile nostalgice ale trecutului ne mângâie inima, ne aducem aminte cu drag că, urmând Seminarul Teologic la
Cluj, o vreme, ne-a sprijinit
strana de la Parohia Turda Fabrici, unde pe atunci eram
preot paroh.
Sporadic l-am întâlnit şi pe
când era student la Sibiu şi-n
nenumăratele vizite ce le făceam
la Rohia, unde Părintele Seraﬁm nevoitorul şi Părintele Ni-

colae eruditul îi erau în companie. Amintirile, care pot părea
banale, îşi au importanţa lor.
Aşa, de exemplu, într-o fotograﬁe, pe când îl însoţeam pe Episcopul Emilian la Rohia, ﬁind
preot la Alba Iulia, apare în grupul vieţuitorilor dimpreună cu
Părinţii Seraﬁm şi Nicolae.
Arhiepiscopul Justinian,
Episcopul Maramureşului şi
Sătmarului, inspirat de sus, şi
l-a ales ca şi colaborator direct. El îl hirotonise diacon şi
preot, iar, în anul 1993, l-a ridicat la rangul de arhimandrit. Un an mai târziu, Sfântul Sinod, la propunerea sa,
l-a ales Arhiereu vicar al Maramureşului şi Sătmarului cu
titulatura de „Sigheteanul”.
Din dragoste faţă de Sfântul Ioan Botezătorul, al cărui
nume îl purtase înainte de călugărie, şi faţă de Noul Testament, va face un doctorat sub
îndrumarea Părintelui Profesor Stelian Tofană cu genericul: „Personalitatea Sfântului
Ioan Botezătorul, între mărturie şi mesianism iudaic, în
descrierea Evangheliilor şi a

literaturii necreştine”. Pe târâm pastoral şi edilitar, după
ce în 17 aprilie 1994 ajunge
arhiereu vicar al Maramureşului şi Sătmarului, va desfăşura o misiune de excepţie.
Va bate Eparhia în lung şi-n
lat, slujind Liturghii şi sﬁnţind biserici, învăţând şi făcându-se tuturor toate ca pe
nici unii să nu-i piardă.
Alături de Arhiepiscopul Justinian, transformă 100 de ﬁlii
în parohii, înﬁinţează 30 de mănăstiri şi schituri, înﬁinţează
Liceul Teologic din Satu Mare,
se implică în viaţa şcolilor şi,
ce este foarte important, organizează la Baia Mare, în 2013
şi 2014, Reuniunea Tinerilor
Ortodocşi, cu mare impact, care apoi au fost urmate de cele
de la Cluj, Bucureşti, Iaşi şi Sibiu. Aceste întâlniri care adună tineri ortodocşi din toată lumea şi care au fost demarate
la Baia Mare au o importanţă
maximă pentru această lume
secularizată.
Pe tărâm edilitar, pune piatra de temelie la 75 de noi biserici, dar, de o importanţă

covârşitoare, este faptul că ridică la Rohia, unde a fost stareţ, o biserică superbă în stil
moldovenesc, iar la Baia Mare catedrala impozantă în cel
mai neaoş stil bizantin.
Dacă e să amintim şi de
implicarea în cultură a Preasﬁnţiei Sale, vom pomeni de
editarea la Polirom a operei
Părintelui Nicolae Steinhardt,
în volume elegante, cele peste 40 de studii, multe articole, participări la simpozioane
teologice şi întruniri internaţionale. Nu putem uita nici tipăriturile eparhiale şi, mai
ales, revista oﬁcială „Graiul
Bisericii Noastre”.
Preasﬁnţitul Iustin a hirotonit peste 400 de preoţi, a
sﬁnţit 70 de biserici noi, a resﬁnţit altele 125 restaurate şi
l-a ajutat, cât a trăit, pe Arhiepiscopul Justinian în toate
activităţile lui, ştiind că în ultima parte a vieţii puterile-i
mai slăbiseră.
Acum, de când, pe 27 decembrie 2016, a ajuns titularul eparhiei, dinamica-i activitate îşi urmează cursul. Şi

trebuie să menţionăm faptul
că din iunie 2018 şi l-a asociat ca arhiereu vicar pe Preasﬁnţitul Timotei Sătmăreanul. Lucrul acesta l-a făcut
pentru a da vieţii pastorale
încă un luptător.
Toate aceste lucruri, puţine
din câte s-ar putea spune, ni
le amintim acum, când se împlinesc 25 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Preasﬁnţitului Justin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Ni le
amintim şi-L rugăm pe Dumnezeu ca pe Preasﬁnţia Sa şi
minunata Eparhie pe care o
păstoreşte să le aibă în pază.
Oameni ﬁind, suntem şi
sentimentali şi nu pot uita că
satul în care Dumnezeu m-a
chemat la viaţă este în eparhia Preasﬁnţiei Sale. Mă duc
cu drag acasă şi în multe împrejurări, inclusiv la hramul
Bisericii din sat sau a mănăstirii pe care am înjghebat-o
acolo, Preasﬁnţitul Justin este o gazdă bună.
N-aş putea trece cu vederea nici faptul că atunci când,
în calitatea de Mitropolit al
locului, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel m-a încredinţat să-i fac instalarea Preasﬁnţitului Justin la Baia Mare, am făcut-o cu mult drag.
Şi mai adaug un lucru: atunci
când se organiza noua Mitropolie a Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, a fost
unul dintre cei ce şi-a dat toată contribuţia.
La ceas aniversar, gândindu-ne la „Maramureşul plai
cu ﬂori”, la Ţara Sătmarului,
la Ţara Codrului, la Ţara Lăpuşului, la Ţara Oaşului şi la
Ţara Chioarului, Îl rugăm pe
Dumnezeu ca pe Păstorul acestor ţinuturi să-l ţină „întreg,
cinstit, sănătos, îndelungat
în zile, drept învăţând cuvântul adevărului”.

Spectacol folcloric ,,Reîntoarcerea la tradiţii”, cu prilejul „Anului omagial
al satului românesc” şi împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Radio Renaşterea
Darius Echim
Mitropolia Clujului,
Maramureşului şi Sălajului şi
Radio Renaşterea, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii
Tradiţionale Cluj, instituţie de
cultură aﬂată în subordinea
Consiliului Judeţean Cluj, a
organizat marţi, 21 mai 2019,
de la ora 18.00, Spectacolul
folcloric ,,Reîntoarcerea la tradiţii”, cu prilejul „Anului
Omagial al satului românesc”
şi împlinirii a 20 de ani de la
înﬁinţarea Radio Renaşterea,
un radio aﬂat sub patronajul
Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului.

Evenimentul a avut loc la
Casa de Cultură a Studenţilor
din Cluj-Napoca, în sala de
spectacole „Dumitru Fărcaş”,
unde cântăreţi din toată Tran-

silvania, alături de ansambluri
folclorice şi grupuri tradiţionale, au prezentat cântece, jocuri
şi tradiţii din satul românesc.
Manifestarea s-a desfăşurat cu binecuvântarea şi în
prezenţa Înaltpreasﬁnţitului
Părinte Andrei, Arhiepiscopul
şi Mitropolitul Clujului
În deschiderea spectacolului, Părintele Arhiepiscop şi
Mitropolit Andrei a adresat
celor prezenţi un gând duhovnicesc despre satul românesc.
De asemenea, i-a felicitat pe
toţi cei care fac misiune la Radio Renaşterea.
Apoi, pe scenă au urcat
membrii Ansamblului de Muzică Tradiţională Românească „Icoane”, al Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca, instructor lect. univ. dr. Alina
Stan, coordonator prof. univ.
dr. Ioan Bocşa, care au prezen-

tat cântece rituale de grup, legate de două evenimente importante din viaţa sătească:
plecarea feciorilor în cătănie
şi nuntă. De asemenea, au interpretat cântece de dragoste:
Ionela Bumb, Ana Maria Tomoiagă, Larisa Uţă, Daria Gâdea şi Vlad Sărmaş, toţi membri ai Ansambului „Icoane”.
Un obicei de nuntă din satul tradiţional a fost prezentat în faţa publicului de Grupul de datini şi tradiţii al sătenilor din Negreni, judeţul
Cluj, coordonat de prof. Florina Varadi şi preotul Marian
Văcariu. Cu acest prilej, pe
scenă a urcat etnomuzicologul Mircea Cîmpeanu care a
făcut o prezntare a grupului.
Totodată, a vorbit despre frumoasa colaborare dintre această insituţie şi Radio Renaşterea, a apreciat emisiunile realizate şi a acordat radi-

oului o plachetă aniversară
„Distincţie de Excelenţă”, cu
prilejul aniversării a 20 de ani
de emisie neîntreruptă.
De asemenea, au evoluat
tineri interpreţi din toată Transilvania: Oana Bozga Pintea,
Raul Oltean, Anca Branea,
Ovidiu Homorodean, Anuţa
Motofelea, Viorel Pop şi Codruţa Rodean, alături de artiştii consacraţi: Alexandru
Pugna, Ionuţ Fulea şi Sava
Negrean Brudaşcu, acompaniaţi de Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană”
a Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Cluj, dirijor prof. Ovidiu Barteş. Orchestra a adus în faţa publicului, care a umplut sala de
spectacole a Casei de Cultură
a Studenţilor, şi o suită de jocuri instrumentale din Ceanu
Mare, zona de câmpie a jude-

tului Cluj, interpretate în manieră tradiţională, după cum
a aﬁrmat consultantul artistic
al CJCPCT, Grigore Sâmboan,
cel care s-a ocupat în detaliu
de organizarea spectacolului.
La ﬁnalul serii, au prezentat momente deosebite de joc
popular şi obiceiuri, precum
Nunta în Ţara Oaşului şi Botejunea în Maramureş, Ansamblul Folcloric Naţional
„Transilvania” din Baia Mare, dirijor Eduard Albina, coregraf Emil Miheţ, director Iuliana Dăncuş, ansamblu care
a aniversat recent 60 de ani
de existenţă. Le-au fost alături interpreţii Ansamblului:
Andreea Ghiţiu, Ionuţ Sima şi
Angela Buciu.
Prezentarea evenimentului
a fost făcută de Diana Găucă
şi Grigore Sâmboan, redactori
şi realizatori de emisiuni la
Radio Renaşterea.

Radio Renaşterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului a împlinit
la 1 mai a.c, 20 de ani de
emisie. Radioul a fost înﬁinţat la iniţiativa vrednicului
de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania, şi emite pe
frecvenţa 91 MHz, în municipiul Cluj-Napoca şi împrejurimi, 102 MHz la Bistriţa
şi 99, 1 MHz la Huedin. Grila de programe cuprinde emisiuni cu caracter religios, cultural, social, muzical şi informativ. Nu lipsesc emisiunile de folclor, precum: „Arhiva de folclor”, „Ecouri populare-interpreţi de ieri şi de
azi”, „Din tezaurul folcloric
românesc” şi „Amintiri din
vatra satului”, majoritatea
realizate cu sprijinul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj.
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Boc: „În iulie intră buldozerul pe Bună Ziua”
Clujenii care locuiesc pe strada Bună Ziua se vor bucura cât de curând de un trafic mult mai lejer.
Primarul Emil Boc a anunţat că în luna iulie vor începe lucrările pentru lărgirea străzii.
De doi ani de zile, conducerea Primăriei
Cluj-Napoca vorbeşte despre lărgirea străzii Bună
Ziua, se caută cele mai
bune soluţii pentru descongestionarea traﬁcului sau
se discută despre exproprierea terenurilor din zonă.
Proiectul de modernizare
a străzii Bună Ziua, anunţat
cu surle şi trâmbiţe de municipalitate, acumulează deja
luni de întârziere şi nici măcar nu a început.
Strada care străbate cel mai
haotic cartier al Clujului urmează să ﬁe lărgită la trei benzi
de circulaţie, cu trotuare şi piste de biciclete. Lucrările ar urma să înceapă în iulie.
„În luna iulie intră buldozerul, poate chiar la ﬁnal de
iunie. Suntem în linie dreaptă. Păcat că a durat atâţia ani
ca să primi strada înapoi de la
Guvern. După ce acest lucru
s-a întâmplat, am încercat să
ne mişcăm cât de repede am
putut”, a declarat edilul Emil
Boc, la un post de radio local.

Strada care străbate cel mai haotic cartier al Clujului urmează să ﬁe lărgită la trei benzi de circulaţie

După modernizare, strada
Bună Ziua ar urma să aibă 3
benzi de circulaţie (2 dintre
acestea cu sens de mers înspre
Calea Turzii), pistă de biciclete, 2 trotuare (lăţime trotuar
2m, lăţime bandă carosabil
3,25m, pistă biciclişti 2,25m).
consilierii locali vor aproba, săptămâna viitoare, studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pen-

Anna Horvath
demisionează
din Consiliul Local
Fostul viceprimar al
municipiului Cluj-Napoca,
Horvath Anna (foto),
a fost condamnat de ÎCCJ
la doi ani de închisoare
cu suspendare pentru traﬁc de inﬂuenţă într-un
dosar început în perioada
campaniei electorale pentru
alegerile locale din 2016.
Sentinţa este deﬁnitivă.
Horvath Anna a declarat
că în urma deciziei ÎCCJ va
demisiona din funcţia de consilier local al municipiului
Cluj-Napoca.
„Eu am învăţat, ca jurist,
că sentinţele judecătoreşti
definitive nu se comentează, ci sunt executate. Cu
conştiinţa împăcată şi curată pot să spun că în cele 954
de zile am încercat cu toate posibilităţile legale să îmi
dovedesc nevinovăţia, deşi,
de multe ori, mi s-a părut
ca o zbatere a celui care are mâinile şi picioarele legate şi este aruncat în apă.
După motivarea sentinţei
voi merge mai departe la
CEDO. În urma sentinţei,
îmi voi da demisia din funcţia de consilier local în Consiliul Local Cluj-Napoca, aceasta fiind o funcţie aleasă”, a spus Horvath.
Potrivit sentinţei ÎCCJ, instanţa a achitat-o pe Horvath
Anna pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani

tru „supralărgirea şi modernizarea străzii Bună Ziua”.
„Strada Bună Ziua începe de
la intersecţia cu Calea Turzii şi
se termină la intersecţia cu străzile Măceşului-Trifoiului-Fagului. Situaţia actuală a străzii este una nesatisfăcătoare din punct
de vedere al condiţiilor de traﬁc şi a posibilităţilor de asigurare a unei siguranţe în circulaţie. Necesitatea şi oportunitatea

investiţiei sunt argumentate de
aglomeraţia şi ambutejale care
se produc pe această stradă, raportată la condiţiile generale de
circulaţie actuale”, transmite
municipalitatea.
Studiile de circulaţie întocmite pentru zona Bună Ziua au
relevat faptul că pe conﬁguraţia stradală existentă de două
benzi carosabile se atinge capacitatea maximă de circulaţie.

În plus, reţeaua stradală existentă, adiacentă străzii Bună
Ziua, este formată din străzi înfundate la care accesul se face
doar din Bună Ziua.
Potrivit viceprimarului Dan
Tarcea, după modernizare, strada Bună Ziua ar urma să aibă
3 benzi de circulaţie (2 dintre
acestea cu sens de mers înspre
Calea Turzii), pistă de biciclete, 2 trotuare.

„Proﬁlul străzii va ﬁ format din trei benzi de circulaţie. Pe ﬁecare parte a străzii
carosabile se vor amenaja trotuare şi piste de biciclete. Această investiţie va duce la
creşterea standardelor de viaţă, creşterea nivelului de siguranţă pentru biciclişti, deplasări mai rapide şi creşterea
accesibilităţii în zonă”, transmite Primăria Cluj-Napoca.
Valoarea totală a investiţiei se ridică la 19,7 milioane
de lei. Durata de realizare este de 12 luni, iar ﬁnanţarea
se va face din bugetul local.
Mai mult, pentru descongestionarea traﬁcului în zonă,
Primăria Cluj-Napoca mai are
în vedere şi amenajarea a 2 sensuri giratorii: la intersecţia străzilor Bună Ziua-Măceşului-Trifoiului şi la intersecţia străzilor
Calea Turzii-Mihai Românul.
În 2017, municipalitatea
dădea o lovitură dezvoltatorilor imobiliari din zonă sistând eliberarea autorizaţiilor
de construire din cauza încărcării foarte mari a traﬁcului.

În 2019 pasagerul cu numărul 1 milion
de pe Aeroportul Cluj este din Satu Mare
Aeroportul Internaţional
“Avram Iancu” Cluj a sărbătorit joi pasagerul cu
numărul 1.000.000 înregistrat în anul 2019, cu o zi
mai devreme comparativ
cu 2018, ca urmare a unui
trend pozitiv de creştere
a traﬁcului aerian.
Pasagerul cu numărul
1.000.000 a fost transportat
de către operatorul aerian
Ryanair pe zborul Cluj- Londra Southend.
Norocosul pasager a fost
premiat de directorul Aeroportului Internaţional Cluj
David Ciceo.
Pasagerul 1.000.000 este
Carmen Bolba din Satu Mare,

dar care trăieşte de 5 ani în
Londra. Aceasta a primit din
partea Ryanair un bilet dus-întors Cluj- Londra Southend,
iar din partea aeroportului un
album aniversar “100 de ani
de activitate”.
„O să mai zbor în continuare. Am mai zburat de pe Cluj,
nu e prima dată. Eu sunt ardeleancă, soţul meu oltean şi
ne-am decis să zburăm pe Cluj.
Eu sunt din Satu Mare, el e din
Vâlcea. Locuim de 5 ani în
Londra, Anglia. Am mari emoţii. M-au sunat să mă anunţe
în prealabil că sunt pasagerul
un milion şi am zis că nu cred
aşa ceva. Nu mă aşteptam chiar
eu să câştig din atâtea persoa-

ne. Când am urcat în avion,
mi s-a mai spus încă o dată”,
a spus Carmen Bolba.
Cu această ocazie, directorul Aeroportului Internaţional Cluj, David Ciceo, a declarat că va continua dezvoltarea infrastructurii pentru
atingerea pragului de 7 milioane de pasageri.

„Avem un plan de dezvoltare pentru 7 milioane de pasageri, avem un plan să investim în următorii 15 ani
aproximativ 200 de milioane
de euro, din aceşti bani aproximativ 70 de milioane de euro dorim să îi obţinem din
fonduri europene nerambursabile”, a spus Ciceo.
PUBLICITATE

şi a menţinut-o pe cea de doi
ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de
traﬁc de inﬂuenţă, cu interzicerea unor drepturi pe o
durată de 2 ani.
Instanţa a mai decis să impună fostului viceprimar să
frecventeze un program de
reintegrare socială derulat de
serviciul de probaţiune sau
organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
„Pe parcursul termenului
de supraveghere, inculpata
va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în
cadrul Asociaţiei Filantropice Medical-Creştină Cluj sau
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare”,
se subliniază în sentinţă.
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PUBLICITATE

PROGRAM CINEMA

ANUNŢ DE ANGAJARE

Program Cinema Victoria 24 - 30 mai
Amanda
"Amanda" este cel mai recent ﬁlm al lui Mikhaël
Hers, prezentat în premieră la Festivalul de la
Veneția, în secțiunea Orizzonti, cu Vincent
Lacoste, în rolul principal , unul dintre cele mai
importante staruri ale cinematograﬁei franceze
actuale (3 nominalizări la premiile César).
Cineastul francez cunoscut pentru preocuparea
pe care o are legată de tema maturizării îl alege
de data aceasta pe David (Vincent Lacoste), de
24 de ani, un tânăr a cărui soră moare într-un
atentat terorist și o lasă în urmă pe ﬁica ei de 7
ani, Amanda. Relația luminoasă dintre cei doi și
trecerea lui David de la viața boemă în Parisul zilelor noastre la maturitatea timpurie face dintrun ﬁlm de doliu un ﬁlm solar, plin de speranță și
tandrețe.
Program: vineri 20:00/sâmbătă 22:30
duminică 17:30/luni 15:00 /marţi 22:30
joi 17:30

Aladdin
Oare cine nu și-ar dori să aibă o lampă fermecată în care stă ascuns un duh dornic să-i îndeplinească orice dorință?
Duhului, ce îl va ghida pe Aladdin către drumul
pavat cu intenții bune în descoperirea adevăratelor valori în viață, dincolo de bogățiile lumești,
atât de efemere și nesigniﬁante.

Bazat pe clasica poveste arabă „O mie și una de
nopți", care a cucerit generații, „Aladdin", regizat de Guy Ritchie, este remake-ul live action al
ﬁlmului animat cu același nume, din 1992.
Filmul aduce un omagiu lui Robin Williams , care a fost vocea lui Genie în ﬁlmul original.
Will Smith joacă rolul Geniului din lampă, iar
muzica poartă marca unui compozitor premiat cu
Oscar, Alan Menken.
Un ﬁlm uimitor, vibrant și colorat, frumos și
spectaculos.
Program: vineri 15:00**/ sâmbătă 13:00*
17:30** / duminică 15:00** / luni 17:15**
miercuri 20:00** / joi 15:00 ** / *dublat în
limba română/**subtitrat

Joacă-te cu focul
Abel (Tahar Rahim) și Ella (Stacy Martin) nu au
nimic în comun, totuși se iubesc cu pasiune.
Unul este dependent de jocurile de noroc (și nu
are limite), celălalt este dependent de el...
Interesele sunt diferite, regulile sunt încălcate...
Filmul de debut al lui Marie Monge, prezentat la
Cannes (nominalizare, Caméra d'Or) ne aruncă
într-o cursă frenetică prin Paris. într-o lume extraordinară unde domnește pasiunea și pericolul...
Program: vineri 17:30/sâmbătă 15:00
duminică 20:00/marţi 20:15/joi 22:30
PUBLICITATE

ANUNŢ DE PRESĂ
Ă

Data: 24.05.2019

Semnare contract de achiziţie publică de lucrări (proiectare şi execuţie)
privind realizarea obiectivului de investiţii:
„Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic
a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda“
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de
Beneﬁciar au semnat Contractul de ﬁnanţare nerambursabilă nr.1721/04.04.2018, Cod
SMIS 2014+:116761, pentru proiectul „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în
circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.
Proiectul este ﬁnanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecţia și valoriﬁcarea
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 – ”Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
Proiectul are ca obiective speciﬁce :
1. Restaurarea, conservarea și protejarea durabilă a vestigiilor arheologice ale Castrului
legiunii V Macedonica de la Potaissa, municipiul Turda de astăzi, pentru a restitui obiectivul
patrimoniului cultural universal.
2. Valoriﬁcarea turistică a Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa pentru
impulsionarea dezvoltării locale și creșterea competitivităţii zonei.
Proiectul „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului
Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” are o valoare totală de 21.861.853,51lei, din care:
 18.181.133,06 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
 2.780.429,98 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
 428.005,26 lei reprezintă valoarea coﬁnanţării eligibile a Municipiului Turda
 472.285,21 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA.
Perioada de implementare a proiectului este de 50 de luni, începând cu data de
04.04.2018 până la 03.06.2022.
În data de 15.05.2019 a fost semnat Contractul de achiziţie publică de lucrări (proiectare
şi execuţie) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Restaurarea, punerea în valoare
şi introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda“ cu
nr. 10489 între MUNICIPIUL TURDA şi ASOCIEREA SC AWE INFRA SRL-SC EURAS SRL-SC
ATELIERCETREI SRL-SC ARHSERVICE GUTTMANN & COMP SRL, PRIN LIDER DE ASOCIERE:
SC AWE INFRA SRL.
Obiectul contractului îl reprezintă: Servicii de proiectare și execuţie lucrări în cadrul
proiectului: „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului
Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.
Preţul contractului: 17.523.043,37 lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA de
3.329.378,24 lei, valoare totală ﬁind de 20.852.421,61 lei.
Durata de execuţie a contractului este de 39 luni.
În data de 16.05.2019 a fost emis Ordinul de începere a contractului de proiectare și
execuţie pentru obiectivul de investiţii: „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea
în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.
Date de contact:
Codruţa Bungărdean – coordonator de proiect
Șef Serviciu Finanţări Externe și Relaţii Internaţionale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
email: proiecte@primariaturda.ro

UAT MUNICIPIUL TURDA
ORGANIZEAZĂ CONCURS
ÎN DATA DE 18 IUNIE 2019, ORELE 11,00
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:
• Inspector specialitate S/debutant, Serviciul constatare, impunere şi control – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii speciﬁce de participare - studii studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul știinţelor economice, juridice sau administrative
• Referent M/II, Serviciul constatare, impunere şi control – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii speciﬁce de participare - studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat
-vechime în muncă minim 6 luni
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale:
 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 cunoaște limba română, scris și vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii speciﬁce potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată deﬁnitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Calendarul concursului:
- depunerea dosarelor de concurs în perioada 24 mai – 06 iunie 2019, ora 15
- selecţia dosarelor de concurs și aﬁșarea rezultatelor selecţiei în perioada 07 – 11 iunie 2019
- proba scrisă se va susţine în data de 18 iunie 2019, orele 11,00
- proba de interviu se va susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise
- aﬁșarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
- aﬁșarea rezultatelor probei practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
- aﬁșarea rezultatelor ﬁnale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data ﬁnalizării ultimei
probe a concursului
După aﬁșarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba practică, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de
la data aﬁșării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data aﬁșării rezultatului probei
scrise și probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor și comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Acte necesare la dosar:
 cerere de înscriere la concurs;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
speciﬁce ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care
se certiﬁcă pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918,
nr. 28, până la data de 06 iunie 2019, orele 15. Dosarele se vor veriﬁca de către comisia de
concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor aﬁșa pe site și la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare și bibliograﬁa necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane,
cam. 48, telefon 0264-317199.
Bibliograﬁe:
Pentru postul de Inspector specialitate S/debutant
1. Legea nr. 227/2015, privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare, Titlul
IX Impozite si taxe locale
2. Legea 207/2015, privind Codul de procedura ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare
Titlu I Dispoziţii generale
Cap.II Principii generale de conduită în administrarea creanţelor ﬁscale, art. 9 – 12
Titlu III Dispoziţii procedurale generale
Cap. II Competenţa organului ﬁscal local
Cap. IV Actele emise de organele ﬁscale, art. 46-51, 53
Cap. VI Termene art. 75 – 77
Titlu IV Înregistrarea ﬁscală, art. 84
Titlu V Stabilirea creanţelor ﬁscale
Cap.II Dispoziţii privind decizia de impunere, art. 95 – 98
Cap.III Dispoziţii privind declaraţia ﬁscală, art. 101 – 103
Cap.IV Stabilirea bazei de impozitare prin estimare, art. 107
Cap.VI Prescripţia dreptului de a stabili creanţe ﬁscale art.110, 111
Titlu VI Controlul ﬁscal
Cap.V Veriﬁcarea documentară, art.148, 149
Titlu VII Colectarea creanţelor ﬁscale
Cap.III Dobânzi, penalităţi de întârziere și penalităţi de nedeclarare, art.183
3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și
instituţiile publice.
Pentru postul de Referent M/II
1. Legea nr. 227/2015, privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare, Titlul
IX Impozite și taxe locale
2. Legea 207/2015, privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare
Titlu I Dispoziţii generale
Cap.II Principii generale de conduită în administrarea creanţelor ﬁscale, art. 9 – 12
Titlu III Dispoziţii procedurale generale
Cap. II Competenţa organului ﬁscal local
Cap. IV Actele emise de organele ﬁscal, art. 46 – 51, 53
Cap. VI Termene art. 75 – 77
Titlu V Stabilirea creanţelor ﬁscale
Cap.II Dispoziţii privind decizia de impunere, art. 95 – 98
Cap.III Dispoziţii privind declaraţia ﬁscală, art.101 – 103
Cap.IV Stabilirea bazei de impozitare prin estimare, art.106, 107
Cap.VI Prescripţia dreptului de a stabili creanţe ﬁscale art.110, 111
3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și

instituţiile publice;

SPORT.

vineri, 24 mai 2019

„U”Cluj joacă la Baloteşti!
Pe scurt
Patru rugbyşti
sunt selecţionaţi
la naţionala U23
Sportivii echipei de rugby masculin ”U” Prodvinalco, Darius
Plăcintar, Andrei Ballok, Vlad
Bocăneţ și Andrei Mihalache au
fost convocaţi la stagiul de pregătire al selecţionatei de tineret a
României U23, care va avea loc în
perioada 26 mai – 5 iunie 2019.
Romania U23 va disputa două
meciuri de pregătire în compania
englezilor de la England Counties.
Partidele programate pe 31 mai
și 4 iunie vor avea loc la
București, pe Stadionul Olimpia,
ambele de la ora 17:00. Pentru
această acţiune, Romania U23 va
intra în stagiu de pregătire la
Complexul Sportiv Nicolae
Navasart Snagov, reunirea echipei urmând să aibă loc duminică,
26 mai, ora 16:00 la sediul
Federaţiei Române de Rugby.Din
cei 32 de sportivi, 6 provin de la
CSA Steaua, 5 – CSS 2 Baia
Mare, 4 – CSM Știinţa Baia
Mare, 4 – ”U” Cluj, 3 – CS
Dinamo, 2 – CS Tomitanii și câte
un sportiv de la CSM București,
Timișoara Saracens, Știinţa
Petroșani, Dinicu Golescu, SCM
Gloria Buzău, RC Bârlad, unul din
Anglia și 1 din Franţa.
(T.D)

Aur şi bronz pentru
floretiştii universitari
Sala de scrimă „Ana Pascu” (fosta Floreasca) din București a
programat ieri, 23 mai, întrecerile Campionatului Naţional de
Floretă Seniori Masculin individual. Sportivii secţiei de scrimă
a CS ”U” Cluj au cucerit medalia
de aur și de bronz, prin Radu
Dărăban, respectiv Bartok Alpar.
Floretistul Radu Dărăban și-a
trecut în palmares titlul de campion naţional cu numărul 10, al
șaselea consecutiv, după cele
din: 2004, 2008, 2010, 2012,
2014, 2015, 2016, 2017 și
2018, dintre care șase sunt pentru Universitatea Cluj. Vineri, 24
mai, va avea loc Campionatul
Naţional de Floretă Seniori
Masculin pe echipe, iar ”U” Cluj
este formată din șase ﬂoretiști:
Radu Dărăban, Sebastian
Flucuș, Mihai Predescu,
Tuzhanyi Gerard, Bartok Alpar și
Vlad Porușniuc.
(T.D)

Victoria, singura opţiune pentru promovoare.
Universitatea Cluj va juca în sâmbătă în deplasare, pe terenul celor de la CS Baloteşti,
într-un meci care se va disputa de la ora 12:00
Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro
Formaţia pregătită de
Bogdan Lobonţ este obligată să câştige pentru a
depinde în ultima etapă
doar de ea în lupta pentru
ocuparea locului al 3-lea
în clasament. CS Baloteşti
ocupă locul 19 în clasamentul din Liga 2 şi este
matematic retrogradată cu
cele 24 de puncte obţinute
în 36 de runde. Trupa ilfoveană are cel mai slab
atac din Liga 2 cu doar 29
de reuşite, la egalitate
cu Poli Timişoara la acest
capitol negativ.
În ciuda faptului că Baloteşti este retrogradată, meciul nu este deloc uşor pentru echipa antrenată de Bogdan Lobonţ. Universitatea
Cluj a pierdut două puncte
uriaşe în meciul tur, atunci
când jocul de pe Cluj Arena
s-a încheiat la egalitate, 0-0.
Baloteşti a fost la un pas de
o surpriză pe terenul celor de
la ASU Politehnica Timişoara în runda precedent, dar a
pierdut cu 4-3 în minutul 89,
deşi la pauză a condus cu 2-1
trupa bănăţeană. CS Baloteşti
a obţinut ultimul punct în urmă cu şase etape, atunci când
a remizat, 0-0, pe teren propriu împotriva celor de la Luceafărul Oradea. Cristi Gavra,
golgheterul campionatului,
nu a mai reuşit să marcheze
pentru Universitatea Cluj de
trei meciuri, ﬁind omul în care staff-ul tehnic îşi pune ce-

Universitatea Cluj este echipa cu cel mai bun atac din Liga a 2-a

le mai mari speranţe în faţa
porţii adverse.
Universitatea Cluj este echipa cu cel mai bun atac din Liga a 2-a, dar jocul ofensiv al
echipei a avut de suferit în ultimele două partide. „Studenţii” au reuşit un singur gol în
ultimele 180 de minute, împotriva celor de la Sportul Snagov, joc decis în ultimul minut regulamentar de joc.
Nicolae Pârvulescu a fost
omul care a adus toate cele
trei puncte în duelul cu Sportul Snagov şi menţine speranţele celor de la Universitatea
Cluj în ceea ce priveşte promovarea. Formaţia clujeană

speră în continuare la promovarea direct, dar are nevoie
de doi paşi greşiti făcuţi de
Academica Clinceni în partidele cu FC Argeş Piteşti şi Petrolul Ploieşti.
Chindia Târgovişte este
pe primul loc în clasament
cu 82 de puncte, ﬁind urmată în clasament de Academica Clinceni cu 81 de puncte,
în timp ce Universitatea Cluj
încheie podiumul cu 76 de
puncte. Petrolul Ploieşti este la două puncte în spatele
clujenilor şi speră la un pas
greşit pentru a putea prinde
locul al treilea, ultimul care
duce la baraj.

Echipele probabile
„U”Cluj: Dur-Bozoancă - Al. Coman, Abrudan, Berci, Taub Greu, Nic. Pîrvulescu – G. Florescu, Goga, Hordouan – Gavra
CS Balotești: Iordan - Fl. Niculae, Flămânzeanu, M.
Ghiţă, P. Capotă, Mih. Badea - Al. Stoica , Ov. Marin ,
Clătinici, Cocîrlă - F. Paraschiv
În cazul unui succes pe terenul celor de la CS Baloteşti,
fanii Universităţii Cluj pot sărbători pe 1 iunie caliﬁcarea la
locul de baraj dacă echipa
condusă de Bogdan Lobonţ
reuşeşte să treacă şi de Pandurii Tg. Jiu sau dacă Petrolul Ploieşti face vreun pas greşit. Scenariul ideal ar ﬁ dacă
trupa pregătită de Bogdan Lo-

bonţ izbuteşte două victorii
în ultimele două meciuri, iar
Academica Clinceni nu reuşeşte să obţină decât un punct
în meciurile cu FC Argeş Piteşti şi Petrolul.
Meciurile de baraj se joacă tur-retur, pe terenul ambelor formaţii. În acest an, cele
două meciuri se vor disputa
pe 8 şi 12 iunie.
PUBLICITATE

CFR Cluj îl vrea pe Ivan Martic
de la Universitatea Craiova
Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro
CFR Cluj vrea să se întărească cu un fotbalist de la
Universitatea Craiova pentru sezonul care urmează.
Trupa pregătită de Dan Petrescu a obţinut al doilea titlu consecutiv în Liga 1 Betano şi pentru a evita o nouă
ruşine precum cea cu Dudelange se pregăteşte din timp
pentru faza preliminariilor
Champions League. CFR Cluj
îl va pierde pe Cristi Manea,
cel care se va întoarce la
Apollon Limassol după exprimarea împrumutului.

Conform celor de la
Prosport, CFR Cluj şi-l doreşte în această perioadă pe Ivan
Martic de la Universitatea Craiova, cel care la venirea în România a impresionat pe foarte mulţi prin aportul ofensiv.
Cele două formaţii au discutat despre posibilitatea unui
transfer al jucătorului elveţian, iar în perioada următoare va ﬁ trimisă o ofertă pe
adresa clubului oltean.
CFR Cluj îl mai are în acest
moment ca fundaş dreapta
doar pe Andrei Peteleu, fotbalist care a fost utilizat doar
în partidele fără miză de către Dan Petrescu. Ivan Mar-

tic a mai fost legitimate în
cariera de fotbalist la FC St.
Gallen, Hellas Verona, Spezia Calcio şi HNK Rijeka, ﬁind adus în 2017 de către Universitatea Craiova.

