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SOCIAL

Israelul caută românii 
„drepţi între popoare”
Titlul este acordat ne-evreilor care şi-au ris-
cat viaţa în timpul Holocaustului. Pagina 6

POLITICĂ

Cioloş, Clujul şi alegerile
Dacian Cioloş spune că Ardealul şi 
Clujul vor putea înclina balanţa la ale-
gerile din mai.  Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Gunoiul de la Pata Rât 
şi relansarea Clujana
Deşeurile de la Pata Rât ar putea ajuta 
la relansarea Clujana, crede un deputat 
clujean.  Pagina 3

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

ECONOMIE

Clujul va putea accesa direct 
de la Bruxelles fonduri europene

ADMINISTRAŢIE

Cluj-Napoca, pe primul loc 
la reabilitarea termică a blocurilor

Emil Boc a primit asigurări 
de la Comisarul European res-
ponsabil pentru economie si so-
cietate digitală că se vor putea 
accesa direct de la Bruxelles fon-
duri europene pentru proiecte-
le ce ţin de smart city.

„În întâlnirea bilaterală cu 
comisarul european responsa-
bil pentru economie şi societa-
te digitală, Mariya Gabriel, am 
discutat despre posibilitatea de 
atragere şi fi nanţare din fonduri 
europene a unor importante 
proiecte din domeniul inovării. 
Programul Europa Digitală ne 
va permite, în perioada 
2021-2027 să atragem fonduri 
europene pentru dezvoltarea 
abilităţilor digitale, inteligenţă 
artifi cială, blockchain, securita-

te cibernetică şi pentru dezvol-
tarea ecosistemelor de inovare. 
Am prezentat comisarului eu-
ropean proiectul Cluj Innovati-
on City, care se califi că pentru 
fi nanţare în cadrul programului 
Digital Europe/Europa Digitală. 
În întrevedere am discutat, nu 
în ultimul rând, despre profi lul 
Clujului, consacrat în Europa 
Centrală şi de Est ca hub de cer-
cetare, dezvoltare, inovare şi 
IT”, a anunţat Emil Boc, într-o 
postare pe Facebook.

Acesta a mai menţionat că în 
cadrul întrevederii s-au discutat 
mai multe aspecte legate de pro-
fi lul Clujului, oraş "consacrat în 
Europa Centrală şi de Est ca hub 
de cercetare, dezvoltare, inova-
re şi IT".

Cluj-Napoca are aproxima-
tiv 1600 de blocuri vechi, din-
tre care au fost deja reabilita-
te 250 din fonduri europene, 
şi alte câteva sute din fondu-
rile proprii ale locatarilor.

Municipalitatea a depus 
spre finanţare 10 proiecte pen-
tru reabilitarea a 52 de blo-
curi din oraş.

Chiar dacă pentru exerciţiul 
fi nanciar 2013-2020 nu mai sunt 
bani pentru reabilitarea termică, 
Emil Boc sfătuieşte proprietarii 
să facă demersurile legale pen-
tru a pregăti documentaţia teh-
nică. În acest fel se vor putea ac-
cesa fondurile europene imedi-
at ce se deschide exerciţiul fi nan-
ciar 2021-2027. În cazul care nu 
vor mai fi  acordate fonduri eu-

ropene, primăria va pregăti un 
proiect pentru a oferi sprijin fi -
nanciar din bugetul local pentru 
reabilitarea termică a blocurilor.

Principalul avantaj ţine de re-
ducerea facturilor la încălzire. 
Din acest motiv, preţurile apar-
tamentelor în blocurile reabilita-
te termic sunt mai ridicate, pu-
tând ajunge chiar la nivelul pre-
ţurilor pentru apartamentele noi.

“Există clar şanse sporite în 
ceea ce priveşte vânzarea unui 
imobil reabilitat termic. De cele 
mai multe ori potenţialii cumpă-
rători fug de ideea de a achiziţi-
ona un apartament la parter sau 
ultimul etaj. Aceste probleme le 
întâlnim la vânzarea imobilelor 
vechi”, spune Marius Săplăcan, 
de la Blitz Imobiliare.
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Medici, asistente şi părinţi, premiaţi pentru curaj
Deputatul Emanuel Ungureanu a premiat „oamenii excepţionali” care luptă cu corupţia din spitale. Pagina 7

Buget nou, proiecte vechi
Bugetul municipiului Cluj-Napoca pe 2019 este de 326 mil. €
Chiar dacă primarul Emil Boc a anunţat foarte multe investiţii noi, acestea nu au nicio şansă 
să se realizeze în viitorul apropiat din cauza alocărilor bugetare insuficiente. Potrivit edilului, 
în acest an, Primăria Cluj-Napoca a pierdut 20 de milioane de euro. Pagina 3

S-a (re)aprins rampa de gunoi a Primăriei

Un incendiu a izbucnit duminică la prânz la groapa de gunoi de la Pata Rât. Este primul incendiu înregistrat 
în acest an la rampa temporară de gunoi a Primăriei Cluj-Napoca. Pagina 4
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Accident la Copăceni. Cinci 
persoane au ajuns la spital

Un accident grav de circulaţie a avut loc dumi-
nică în satul clujean Copăceni, comuna 
Săndulești. Accidentul s-a produs în jurul orei 
11.30. “Accidentul a avut loc pe DN 1E60 în a-
fara localităţii Copăceni la coborârea dealului 
Dăbăgău, pe sensul de mers Cluj-Turda. În eve-
imentul rutier au fost implicate două mașini, fi -
ind vorba despre o coliziune faţă-spae. 
Mașinile au fost proiectate în afara părţii caro-
sabile. Trafi cul nu a fost blocat. Șoferul care a 
provocat accidentul are 36 de ani, este din 
Câţcău, iar celălalt șofer este o femeie de 26 
de ani din judeţul Maramureș. Cinci persoane 

au fost transportate la spital. Șoferii au fost 
testaţi cu aparatul etilotest, iar aceștia nu con-
sumaseră băuturi alcoolice”, transmite IPJ Cluj.

Britanic căutat pentru 
multiple infracţiuni a fost 
prins la Cluj
Un londonez în vârstă de 31 de ani, cău-
tat de autorităţile britanice pentru multi-
ple infracţiuni, a fost prins sâmbătă de 
poliţiști la Cluj-Napoca. "Poliţiștii (...) au 
reușit prinderea unui bărbat, căutat de 
autorităţile din Marea Britanie, pe nume-
le căruia era emis un mandat european 
de arestare. Cel în cauză, un bărbat de 31 
de ani din Londra, era căutat de autorită-
ţile din Marea Britanie pentru multiple 
crime. În jurul orei 16.00, acesta a fost 
depistat de către poliţiștii clujeni pe stra-
da Regele Ferdinand din Cluj-Napoca, a-
vând asupra lui acte de identitate false", 
se precizează într-un comunicat al IGPR. 
Suspectul a fost prezentat Parchetului de 
pa lângă Curtea de Apel Cluj, pentru lua-
rea măsurilor care se impun în vederea 
confirmării mandatului european de ares-
tare, mai informează IGPR. Magistraţii au 
admis cererea pentru confirmarea man-
datului european de arestare și au dispus 

arestarea provizorie pentru 15 zile. În 
continuare, vor fi demarate procedurile 
specifice în vederea extrădării.

Din aprilie, banda dedicată 
pe Nicolae Titulescu
Banda dedicată pentru transportul în co-
mun și biciclete va intra în vigoare înce-
pând cu data de 2 aprilie. Comisia de cir-
culaţie, în ședinţa din 20 martie, a hotă-
rât înfiinţarea unei benzi dedicate pentru 
transportul în comun și biciclete, pe 
B-dul Nicolae Titulescu, tronsonul cuprins 
între strada Septimiu Albini și Piaţa 
Cipariu, pentru sensul de circulaţie spre 
centrul orașului. Aceasta se va conecta 
cu banda dedicată existentă din Piaţa 
Cipariu. În vederea executării lucrărilor 
de toaletare a copacilor de pe alinia-
ment, reparaţii la partea carosabilă și 
marcaje, începând de sâmbătă, 23 mar-
tie, nu se mai permite oprirea și staţio-
narea pe carosabil, partea numerelor fă-
ră soţ, pe tronsonul mai sus menţionat. 
Reglementarea de circulaţie va fi semna-
lizată prin indicatoare, marcaje rutiere și 
separatori de bandă. “Rugăm participan-
ţii la trafic, în special locuitorii din zonă, 
să respecte noua reglementare de circu-
laţie”, transmite municipalitatea.

Pe scurt

Sindicaliştii de la 

Aeroportul Cluj au redac-

tat o scrisoare deschisă 

în care invocă dreptul la 

exprimarea propriilor opi-

nii, ca răspuns la amenin-

ţarea cu deschiderea unui 

proces penal împotriva 

lor, venită de la preşedin-

tele Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj, Alin Tişe.

„În urma articolelor apă-

rute, potrivit cărora urmează 

să depuneţi o plângere pena-

lă împotriva salariaţilor Aero-

portului Internaţional Cluj, fa-

cem următoarele precizări. 

Manifestaţia organizată de Sin-

dicatul Independent al aero-

portului s-a desfăşurat în con-

formitate cu prevederile lega-

le, plecând de la consideren-

tul că libertarea cetăţenilor de 

a-şi exprima opiniile politice, 

sociale sau de altă natură, de 

a organiza mitinguri, demon-

straţii, manifestaţii, procesi-

uni şi orice alte întruniri şi de 

a participa la acestea, este ga-

rantată prin lege. Deşi suntem 

convinşi că amendarea, prin 

organizarea acestei manifes-

taţii, a derapajelor din activi-

tatea CJ Cluj nu poate consti-

tui motiv de a ne acuza de in-

sultă şi/sau calomniere, vă re-

amintim că dispoziţiile Codu-

lui penal care incriminau a-

ceste fapte au fost abrogate, 

tocmai pentru a nu limita li-

bertatea de exprimare. Dacă 

vă consideraţi insultat sau ca-

lomniat ca urmare a acţiunii 

noastre legale, şi ţineţi la or-

goliul dumneavoastră atât de 

mult încât nu puteţi trece pes-

te aşa ceva, puteţi intenta un 

proces civil împotriva salari-

aţilor, dar vă reamintim că 

noul Cod civil prevede liber-

tatea de exprimare, iar acţi-

unea noastră nu se încadrea-

ză în tiparul acţiunilor care 

ar aduce atingere vieţii pri-

vate. Trebuia să realizaţi, 

atunci când aţi candidat pen-

tru această funcţie, că veţi 

avea parte, atunci când buna 

credinţă şi profesionalismul 

lasă de dorit şi de astfel de 

momente peste care trebuie 

să treceţi cu bărbăţie şi pute-

re de înţelegere”, arată sindi-

caliştii de la aeroport.

Aceştia spun că au depus 

o plângere penală împotriva 

lui Alin Tişe.

„Putem discuta dacă vreţi 

de o plângere penală depusă 

de noi împotriva dumneavoas-

tră şi a celor care au organi-

zat şi/sau girat acţiunea CJ 

Cluj din perioada manifesta-

ţiei noastre. Sau puteţi, dom-

nule preşedinte, să deschideţi 

calea unui dialog social real 

şi constructiv, şi să începem, 

în orice formulă doriţi, dis-

cuţii concrete cu soluţii şi 

termene, pentru dezvoltarea 

continuă şi fără sincope a 

activităţii celui de-al 2-lea 

aeroport al ţării şi a celei mai 

profi tabile regii din subordi-

nea CJ Cluj. Sperăm, pentru 

binele Cetăţii şi a judeţului, 

să alegeţi cu mintea şi cu su-

fl etul, ultima variantă", se ara-

tă în scrisoarea semnată de 

Gabriel Ene, preşedintele or-

ganizaţiei sindicale.

După ce i-a sfi dat pe an-

gajaţii aeroportului, mai în-

tâi cu un mesaj înregistrat, 

apoi cu muzică clasică difu-

zată de la boxele amplasate 

pe clădirea CJ Cluj, Alin Ti-

şe a declarat că a depus plân-

gere penală şi ameninţă cu 

acţiuni în justiţie împotriva 

angajaţilor de la Aeroport.

„Anunţ că am acţionat în 

judecată şi că am formulat 

plângeri penale individuale 

împotriva persoanelor care au 

făcut afi rmaţii jignitoare, ca-

lomniatoare precum şi împo-

triva acelora care au afi şat 

bannere cu conţinut minci-

nos, jignitor, calomniator (...) 

Totodată, CJ Cluj va informa 

toate forurile naţionale şi in-

ternaţionale – DNA, DIICOT, 

Parchete, Parlament, Camera 

Deputaţilor şi Senat, ambasa-

de, autorităţi aeronautice na-

ţionale şi internaţionale, Gu-

vern şi alte instituţii abilitate, 

cu privire la ilegalităţi, frau-

darea bugetului public prin 

contracte şi acte adiţionale şi 

lucrări fi ctive / neconforme, 

precum şi cu privire la starea 

tehnică a pistei noi şi a plat-

formei Apron 4, construite din 

bani publici, la preţul de 50 

de milioane de euro, crăpate 

deja încă din perioada de ga-

ranţie”, a declarat Tişe.

Războiul lui Alin Tişe 
cu angajaţii aeroportului, 
departe de rezolvare
Angajaţii Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj răspund 
la ameninţarea președintelui Consiliului Județean că  î i dă  î n judecată 

Peste 100 de angajaţi ai Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj au protestat săptămâna trecută faţă 
de acţiunile CJ Cluj, pe care le consideră „ilegale şi discreţionare”
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Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Anul 2019 nu arată foarte 

bine la capitolul investiţii 

dacă ar fi  să ne luăm după 

proiectul de buget pe acest 

an al municipiului Cluj-

Napoca. Chiar dacă prima-

rul Emil Boc a anunţat 

foarte multe investiţii noi, 

acestea nu au nicio şansă 

să se realizeze în viitorul 

apropiat din cauza alocă-

rilor bugetare insufi cien-

te. Potrivit edilului, în 

acest an, Primăria Cluj-

Napoca a pierdut 20 

de milioane de euro.

Lista obiectivelor de in-

vestiţii pe anul 2019 cuprin-

de de la reabilitare/moder-

nizare/extindere şcoli şi gră-

diniţe, construire de noi cre-

şe (Donath şi Grigore Ale-

xandrescu), locuinţe socia-

le (Ghimeşului) parkinguri 

(Primăverii 8 şi 20, Mogo-

şoaia, Hasdeu) la construc-

ţii de poduri, bani pentru 

amenajarea malurilor Some-

şului şi alocări bugetare (din 

nou) pentru cele mai vechi 

proiecte ale Primăriei (vezi 

Centrul Cultural Transilva-

nia sau alunecările de teren 

din Lomb). 

Dintre lucrările noi, enu-

merăm modernizarea străzi-

lor Tipografi ei – Regele Fer-

dinand, Bună Ziua, Molnar 

Piuariu, Kogălniceanu-Uni-

versităţii, Iuliu Maniu sau ex-

tinderea zonei pietonale Pia-

ţa Lucian Blaga-străzile Na-

poca, Petru Maior, Emil Isac 

şi Republicii.

Unele proiecte au nişte alo-

cări bugetare, în unele cazuri, 

de tot râsul, ceea ce va face 

imposibilă inaugurarea vreu-

nui obiectiv în acest an.

De exemplu, municipali-

tatea a alocat bani (4,5 mili-

oane lei dintr-un total de 75 

milioane lei) pentru diverse 

studii în vederea introduce-

rii trenului metropolitan pe 

ruta Gilău-Floreşti-Cluj-Ba-

ciu-Apahida-Jucu-Bonţida.

Potrivit documentelor, bu-

getul general de venituri pe 

anul 2019 sare de 1,2 miliar-

de lei, iar cheltuielile trec de 

1,5 miliarde lei. Cei mai 

mulţi bani merg pentru func-

ţionarea instituţiei 901,6 mi-

lioane lei, la dezvoltare fi ind 

alocaţi 645,3 milioane lei.

„Bugetul municipiului 

Cluj-Napoca pentru 2019, bu-

getul general cu toţi banii ca-

re vin, pleacă, este de 326 de 

milioane de euro. Din aceşti 

bani o bună parte vin şi plea-

că, nu îi ai la îndemână să 

faci multe lucruri cu ei. Ca 

să înţelegi chestiunea aceas-

ta cu banii care trebuiau să 

vină din cotele din impozitul 

pe venit pe care le-am avut 

în analiză anul trecut când 

am pierdut 28 de milioane de 

euro. Acum mă refer la acei 

bani care ne vin de la Bucu-

reşti nouă din impozitul pe 

venit, din ceea ce plătesc clu-

jenii pe venit, din locurile de 

muncă existente aici, din im-

pozitul de 12% care se în-

toarce la Primărie. Compara-

ţia noastră este cu 2017. Anul 

trecut, în comparaţie cu 2017, 

am pierdut 28 de milioane de 

euro, 16 milioane de euro pe 

execuţie. În 2017 am primit 

cote din impozitul pe venit 

în valoare de 92 milioane eu-

ro”, a explicat primarul Emil 

Boc, la un post de radio.

Sarcini în plus de la 
Guvern pentru Primărie

Potrivit edilului, Clujul pier-

de bani din buget prin „sar-

cini suplimentare” care nu au 

mai existat.

„În 2019, în acest buget, 

avem prevăzute a primi cote 

din impozitul pe venit în va-

loare de 99 milioane euro. O 

creştere cu aproximativ 7 mili-

oane de euro. Dar, pe de-o par-

te, în comparaţie cu anul de re-

ferinţă în care am pierdut, avem 

mai mult cu 7 milioane de eu-

ro, asta e partea plină a paha-

rului, dar e cam mică partea 

asta plină a paharului, fi r-ar să 

fi e, că e o mare parte goală. Ca-

re e partea goală? Ne-au venit 

sarcini suplimentare în plus. 

Dacă nu ne venea nimic în plus 

şi era numai plus 7 milioane 

de euro era foarte frumos. Avem 

următoarele pierderi la buge-

tul local prin sarcini suplimen-

tare care nu au existat până 

acum. Şi vă spun care sunt 

acestea: suportarea din buge-

tul local a asistenţei sociale ca-

re până acum era 90% supor-

tată de la bugetul naţional, 10% 

de la Primărie, acum e 100% 

suportată de noi, 8,7 milioane 

de euro, calcule exacte, sarci-

nă pe care nu am avut-o până 

în momentul de faţă. Vă mai 

dau o veste proastă. Creşterea 

salariului minim pe economie 

la 3.000 de lei în domeniul con-

strucţiilor în 2019 determină 

modifi carea tuturor contracte-

lor pe care le are Primăria şi 

obligativitatea de a actualiza 

preţul contractelor. Nu ne dă 

nimeni banii aceştia în plus. 

Pierdere de 10,3 milioane de 

euro. Mai avem încă o pierde-

re: faptul că pe lunile ianuarie, 

februarie şi martie nu am pri-

mit cotele defalcate la procen-

tul de 60% cât este prevăzut 

în legea bugetului şi la 41%, 

am pierdut şi de acolo 8,4 mi-

lioane de euro. Avem o pierde-

re de 27 de milioane de euro, 

primim 7 milioane de euro în 

plus, un minus de 20 de mili-

oane de euro pe care le avem 

în raport cu ceea ce ni s-ar fi  

cuvenit. Raportat la 2017”, a 

mai spus Boc.

Unde sunt prevăzuţi 
aceşti bani să meargă

„Voi începe cu obiectivele 

care sunt pe bugetul local şi 

nu pe fonduri europene. Cele 

mai importante obiective de 

investiţii: fi nalizarea locuinţe-

lor sociale de pe Ghimeşului, 

se vor fi naliza în 2019, parkin-

gul de pe strada Primăverii 20, 

se va fi naliza în 2020, parkin-

gul de pe Primăverii 8, tot în 

2020 se va fi nalize, parkingul 

de pe Mogoşoaia 9 , tot în 2020, 

parkingul Hasdeu, tot în 2020, 

dar banii de pe acum trebuie 

să îi punem. Autobuze şcola-

re vor veni în luna mai, PUZ, 

studiu de circulaţie, autoriza-

ţie de construcţie şi expropri-

eri pentru Calea Moţilor, Ca-

lea Mănăştur, Uzinei Electrice, 

strada Mărginaşă, se vor ex-

tinde aceste zone pentru a in-

troduce transportul dedicat şi 

pe această zonă. De aseme-

nea, proiectul care vizează au-

torizaţia de construcţie, stu-

diul de fezabilitate pentru cen-

tura metropolitană a Clujului, 

lucrăm intens la acest capitol”, 

a mai spus Boc.

Poduri, extinderi 
de străzi, parcuri. Proiecte 
anunţate de ani buni

„Am alocat bani pentru re-

alizarea Podului Fabricii care 

se termină în 2019, Podul Por-

ţelanului care e prevăzut să se 

termine în 2019, Podul Gari-

baldi prevăzut în 2020. De a-

semenea, modernizarea şi ex-

tinderea străzii Bună Ziua, ca-

re va începe anul acesta, sper 

să putem fi naliza la începutul 

anului următor, staţii de încăr-

care pentru autobuze electri-

ce, modernizare semaforizare 

în oraş. Pentru prima dată vom 

acorda şi vom cumpăra un 

punct medical avansat pentru 

acordarea primului ajutor, acel 

cort cu dotări de ultimă gene-

raţie, modernizarea Parcurilor 

Ştefan cel Mare, Caragiale, 14 

Iulie, puncte gospodăreşti în-

gropate. Se vor continua cele 

mai importante proiecte: bur-

sele pentru elevi, ajutorul pen-

tru plata chiriei persoanelor 

singure, gratuităţi la transport 

pentru elevi, studenţi, pensio-

nari, şomeri, programul auto-

buzele şcolare, programul Şcoa-

lă după şcoală, alocarea supli-

mentară de bani pentru ONG-

uri, pentru sănătate, pentru 

culte, pentru sport. De aseme-

nea, continuăm procesul de 

bugetare participativă” a mai 

spus primarul Clujului.

Proiectele din fonduri 
europene

„6 milioane de euro pentru 

creşterea şi îmbunătăţirea spa-

ţiului pietonal, Piaţa Lucian Bla-

ga, strada Republicii, strada Na-

poca, Emil Isac, amenajare pis-

te de biciclete (2019-2020), mo-

dernizare 21 Decembrie, benzi 

dedicate transportului public, 

proiect de 12 milioane de eu-

ro, revitalizarea malurilor So-

meşului, Parcul Armătura, pla-

toul Sălii Sporturilor, un pro-

iect de 9 milioane de euro. 

Amenajarea primei străzi smart 

Molnar Piuariu, 1,2 milioane 

euro, modernizarea zonelor 

Tipografi ei, scuar CEC, strada 

Regele Ferdinand, străzile adi-

acente, un program de 4,9 mi-

lioane de euro, amenajarea 

străzilor Kogălniceanu, Uni-

versităţii, Iuliu Maniu, 10,7 mi-

lioane de euro. Pentru spaţii 

verzi, amenajarea Parcului Ti-

neretului, 4,9 milioane de eu-

ro, amenajarea parcului în car-

tierul Între Lacuri, 2,4 milioa-

ne euro. Pentru transportul în 

comun 24 de tramvaie, 30 au-

tobuze electrice, 50 de trolei-

buez care se ridică la 32 mili-

oane euro tot fonduri europe-

ne”, a conchis Boc.

Bugetul Clujului: 326 mililioane de euro.
Care e partea goală a paharului?
Pe lista de investiţii pe anul 2019 a municipiului Cluj-Napoca se regăsesc aceleaşi proiecte 
de parkinguri, aquapark, locuinţe sociale, parcuri, pasaje, poduri.

Pe lista de investiții pe anul 2019 se afl ă și modernizarea străzilor Tipografi ei – Regele Ferdinand, Bună Ziua, Molnar Piuariu, Kogălniceanu-
Universităţii, Iuliu Maniu sau extinderea zonei pietonale Piaţa Lucian Blaga-străzile Napoca, Petru Maior, Emil Isac şi Republicii

Deşeurile de la Pata Rât 

fac parte din ideea unui 

deputat clujean de refunc-

ţionalizare a fabricii 

Clujana.

Deputatul independent de 

Cluj, Adrian Dohotaru, spu-

ne că se gândeşte la măcar o 

linie de rebrenduire retro (pe 

modelul Pegas), să se utilize-

ze materiale reciclabile (Adi-

das), iar artiştii clujeni să aju-

te cu designe-uri moderne.

„Am vizitat fabrica Clujana, ce-

lebra marcă de încălţăminte, 

de dinainte de 1989. Vreau să 

pun umărul la refuncţionaliza-

rea fabricii şi a acestui brand 

important al Clujului, mai ales 

dacă se urmăreşte să rămână 

un bun public, aşa cum e de 

atâtea decenii în care a scăpat 

în mod miraculos de privatiza-

re şi închidere. În ciuda proble-

melor fi nanciare, cred că fabri-

ca oferă în continuare încălţă-

minte de calitate, aşa cum o fă-

cea şi în copilăria mea. Bocan-

cii sau adidaşii pe care îi pur-

tam nu se stricau, ci îmi rămâ-

neau mici. M-am interesat de 

istoria fabricii, pentru că una 

dintre liniile de rebranduire tre-

buie să fi e retro, aşa cum au 

făcut Pegas, ciocolata ROM, 

schiurile Reghin şi alte mărci 

româneşti, dar care au avut 

dezavantajul că nu au avut con-

tinuitatea pe care a avut-o Clu-

jana. Sunt interesat de un de-

sign cu adidaşi de talpă plată, 

pe modelul Adidas din anii 

1970-1980. Am purtat astfel de 

adidaşi în anii 1990, la atletism, 

moşteniţi de la surorile mele 

care i-au purtat în anii 1980, 

deci au rezistat aproape un de-

ceniu. Sunt interesat şi de eco-

nomie circulară. De aceea, am 

discutat cu conducerea fabri-

cii, de a reutiliza, tot pe mode-

lul Adidas, PETuri, cauciucuri 

şi alte materiale aruncate ca 

deşeuri la Pata Rât. Adidas a 

avut o campanie de succes cu 

recuperarea plasticului din 

oceane, la fel putem face şi noi 

cu deşeurile depozitate necon-

form la Pata Rât. Trebuie stu-

diat temeinic ce costuri impli-

că tehnologii prin care putem 

reutiliza astfel de materiale pen-

tru încălţăminte şi pentru a 

menţine, în mod ecologic, lan-

ţuri scurte de aprovizionare (...) 

Sunt optimist că lucrurile, cu 

oamenii potriviţi la pârghii, se 

pot îmbunătăţi, că fabrica va 

produce mărci proprii şi nu în 

lohn şi, mai ales că un model 

dezvoltaţionist, în care statul, 

în conlucrare cu antreprenorii 

de pe piaţa privată şi consuma-

torii, poate produce bunăsta-

re”, scrie deputatul, într-o pos-

tare pe Facebook.

Producătorul de încălţămin-

te Clujana, care a acumulat da-

torii de peste 13 milioane de 

lei, a intrat în insolvenţă anul 

trecut. Consiliul Judeţean Cluj 

a cumpărat mai multe active 

afl ate în patrimoniul Clujana 

în valoare de 22 mil. lei.

Gunoiul de la Pata Rât şi relansarea Clujana
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22.03.2019 – Ziua Mondială a Apei
Compania de Apă Arieş, partener al concursului regional

,,Apa – o prioritate mondială“, ediţia a-X-a

Ziua de 22 martie a devenit Ziua mondială a Apei în urma hotărârii din 1992 adoptată 
la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro. Ziua 
Mondială a Apei se celebrează în fi ecare an cu scopul de a atrage atenţia asupra unei 
resurse naturale vitale pentru viaţă și mijloacele noastre de existenţă dar și asupra necesităţii 
de a lua măsuri pentru a face faţă crizei apei.

Compania de Apă a Arieș a participat, vineri, 22 martie 2019, în calitate de partener 
al evenimentului, la concursul regional ,,Apa – o prioritate mondială”, ediţia a-X-a, 
organizat de Colegiul “Emil Negruţiu” sub egida Inspectoratului Școlar Judeţean Cluj. 
Concursul a fost dedicat Zilei Internaţionale a Apei, CAA fiind partener al acestuia pentru 
al zecelea an consecutiv. În cadrul evenimentului Compania de Apă Arieș a premiat 
peste 40 de elevi care au participat la cele trei secţiuni ale concursului: desen, poster 
și prezentare powerpoint.

Compania de Apă Arieș continuă să se implice activ în promovarea educaţiei în rândul 
copiilor și tinerilor încurajând activităţile educative școlare sau extrașcolare. Consecventă 
în sprijinirea și promovarea copiilor și tinerilor, Compania de Apă Arieș susţine proiecte din 
domenii cum ar fi : educaţie, protecţia mediului, sport, sănătate și cultură, dezvoltă programe 
de implicare socială, întreprinde acţiuni de solidaritate și se implică în acţiuni care vizează 

protecţia mediului, prezervarea resurselor de apă sau acţiuni cu caracter social. 

Consiliul Judeţean (CJ) 

Mureş a adoptat, vineri, 

în cadrul unei şedinţe 

extraordinare, o hotărâre 

prin care au aprobat depo-

zitarea cantităţii de 2000 

de tone de deşeuri pe lună 

provenind din Cluj-Napoca 

la Depozitul ecologic 

zonal de la Sânpaul.

Potrivit expunerii de moti-

ve, în cursul lunii decembrie 

2018, Primăria Cluj-Napoca a 

solicitat Consiliului Judeţean 

Mureş acceptarea la depozi-

tare în cadrul depozitului de 

deşeuri de la Sânpaul, a u-

nei cantităţi de circa 2.000 

tone/lună, pe o perioadă de 

minim 8 luni, întrucât Proiec-

tul Sistem de Management In-

tegrat al Deşeurilor în judeţul 

Cluj nu este fi nalizat, iar de-

pozitul de la Feleacu nu este 

încă funcţional.

„Conform normelor legale 

în vigoare, CJ Mureş a solici-

tat punctul de vedere al Mi-

nisterului Fondurilor Europe-

ne în ceea ce priveşte posibi-

litatea acceptării acestei soli-

citări. Răspunsul primit din 

partea acestuia stipulează că 

este posibilă acceptarea, cu 

condiţia respectării unui set 

de cerinţe care asigură că nu 

se vor produce efecte de con-

curenţă neloială şi nu se vor 

genera benefi cii pentru ope-

rator”, a precizat CJ Mureş.

Reamintim că un autoca-

mion cu deşeuri provenind din 

Cluj, care se pregătea să intre 

pe o platformă industrială a 

companiei Holcim din Chis-

tag, pentru co-procesare, a fost 

depistat cu radioactivitate ce 

depăşea limita normală.

„În dimineaţa zilei de 12 

martie, în timpul controlului 

pentru accesul unui transport 

de deşeuri destinate co-pro-

cesării la fabrica de ciment 

Holcim din Aleşd, judeţul Bi-

hor, sistemul automat de sca-

nare instalat la poarta de ac-

ces pe platforma companiei 

a detectat un nivel peste li-

mitele normale, dar neperi-

culos pentru oameni sau me-

diu. Conform procedurilor, 

autocamionul a fost transfe-

rat în siguranţă către zona 

specială de carantină şi au-

torităţile au fost informate 

prompt, pentru ca procedu-

rile legale necesare să poată 

fi  iniţiate”, se arată în comu-

nicatul remis de către repre-

zentanţii Holcim.

Inspectoratul pentru Situ-

aţii de Urgenţă (ISU) „Crişa-

na” al judeţului Bihor a fost 

informat despre această situ-

aţie, privind detectarea unei 

surse cu un nivel de radiaţie 

de 1.7 ľSv/h în interiorul unui 

autocamion care transporta 

deşeuri. Autorităţile au efec-

tuat măsurători de specialita-

te, identifi când valori cuprin-

se între 0.54 şi 0.69 ľSv/h în 

partea dreaptă spate a cami-

onului, doza fondului natural 

fi ind de 0.12 ľSv/h.

Contactat telefonic, direc-

torul RADP Cluj, Ion Panteli-

mon, a susţinut că de la 

Cluj-Napoca transportul a ple-

cat în parametri normali.

Într-o postare pe Facebook, 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Alin Tişe, spune că 

în luna martie 2020 se vor fi -

naliza lucrările de închiderea 

a rampei de la Pata Rât.

Unde se vor depozita de-

şeurile după închidere Pata 

Rât? Tişe e optimist şi spune 

că după ce întregul Sistem de 

Management Integrat al De-

şeurilor – SMID va intra în to-

talitate în funcţiune, toate de-

şeurile de pe raza judeţului 

vor fi  depozitate la centrul 

ecologic cel nou. Nu mai tre-

buie să (re)amintim că faimo-

sul Centru de Deşeuri e doar 

o poveste frumoasă.

„În prezent, toate deşeuri-

le municipale se duc la ram-

pa RADP iar cele judeţene, 

parţial, la rampa temporară a 

operatorului privat Strict 

Prest”, spune Tişe.

După Oradea, Clujul îşi 
aruncă gunoiul la Mureş
Depozitul ecologic zonal de la Sânpaul va primi 2000 
de tone de deşeuri pe lună de la municipiul Cluj-Napoca

Un incendiu a izbucnit duminică la prânz la groapa de gunoi 
de la Pata Rât. Este primul incendiu înregistrat în acest an 
la rampa temporară de gunoi a Primăriei Cluj-Napoca.

Reprezentanţii ISU au precizat că incendiul a avut loc la 
rampa temporară de depozitare a gunoaielor Pata Rât din 
Cluj-Napoca, aparţinând RADP Cluj-Napoca, fi ind primul în-
registrat în acest an.

“Am fost anunţaţi pentru stingerea unui incendiu de deșeuri 
la rampa de gunoi în jurul orei 12.27. de la Detașamentul 1 
Pompieri Cluj-Napoca s-a deplasat un echipaj de interven-
ţie. La faţa locului mai erau două cisterne care stingeau in-
cendiul. La momentul acesta se întocmesc documentele. 
Incendiul este lichidat”, au transmit reprezentanţii ISU Cluj.

Reamintim că din 2015 încoace, la această rampă de gunoi 
au izbucnit peste 30 de incendii, anual, nimeni nefi ind tras 
la răspundere până în prezent.

Primul incendiu din acest an la Pata Rât. 
S-a (re)aprins rampa de gunoi a Primăriei
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Subprefectul judeţului Cluj, 

Gyorke Zoltan, repus de 

instanţă, după ce a fost eli-

berat din funcţie, a cerut 

MAI să primească şi atribu-

ţiile aferente, precizând că 

este obstrucţionat în exerci-

tarea acestora.

Potrivit unui comunicat al 

lui Gyorke Zoltan transmis, 

vineri, Tribunalul Cluj a sus-

pendat încă din 12 martie exe-

cutarea HG prin care a fost 

eliberat din funcţie.

„În cursul zilei de joi am 

transmis o notifi care Ministru-

lui Afacerilor Interne, Carmen 

Daniela Dan, prin care am so-

licitat să dispună, de urgenţă, 

toate măsurile legale ce se im-

pun în vederea exercitării în de-

plină legalitate a atribuţiilor ca-

re îmi revin potrivit legii. Am 

menţionat că deşi încă din 12 

martie, prin Tribunalul Cluj a 

dispus suspendarea executării 

HG privind aplicarea mobilită-

ţii din funcţia publică de sub-

prefect al judeţului Cluj în func-

ţia publică de inspector guver-

namental, sunt obstrucţionat în 

exercitarea atribuţiilor legale”, 

a arătat Gyorke.

Printre atribuţiile respecti-

ve se numără conducerea ope-

rativă a Instituţiei Prefectului, 

coordonarea activităţii de pro-

tecţie a informaţiilor clasifi -

cate, aplicarea măsurilor de 

prevenire şi control al riscu-

rilor de corupţie.

„De asemenea, am precizat 

că îmi este restricţionată par-

ticiparea la şedinţele Comisiei 

tehnice pentru coordonarea 

activităţilor de organizare a 

alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul Euro-

pean în anul 2019 precum şi 

la cele ale Comisiei judeţene 

pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra te-

renurilor. Raportat la această 

situaţie de fapt, consider că 

singura măsură legală este re-

integrarea imediată în funcţia 

publică de subprefect al jude-

ţului Cluj, cu toate prerogati-

vele şi atribuţiile exercitate an-

terior datei de 12.02.2019”, a 

subliniat subprefectul.

Gyorke a precizat că, în caz 

contar, sunt întrunite condi-

ţiile pentru atragerea răspun-

derii persoanelor vinovate, in-

clusiv pentru săvârşirea in-

fracţiunii de nerespectare a 

hotărârii judecătoreşti.

Reamintim că în Cluj se în-

registrează o situaţie inedită, 

judeţul având doi subprefecţi, 

după ce fostul subprefect Gyor-

ke Zoltan a fost eliberat din 

funcţie, dar a obţinut în instan-

ţă suspendarea deciziei Guver-

nului şi s-a reîntors la servi-

ciu, iar între timp a fost numit 

un alt subprefect, Alin Danci.

Acesta a precizat că la re-

venirea în funcţia de subpre-

fect, a primit drept birou o sa-

lă de şedinţă a Prefecturii, fă-

ră secretară, pe uşa căruia scrie 

„Subprefect” pe o foaie de hâr-

tie scoasă la imprimantă, în 

condiţiile în care biroul unde 

îşi desfăşurase anterior activi-

tatea este ocupat de subpre-

fectul numit în locul său.

Celălalt subprefect, numit 

de Guvern şi instalat în 8 mar-

tie, Alin Danci, ocupă biroul 

în care şi-a desfăşurat activi-

tatea Gyorke Zoltan.

Prefectul Ioan Aurel Chere-

cheş a precizat că va împărţi 

atribuţiile celor doi subprefecţi.

„Este o situaţie prevăzută 

de lege, în Legea nr. 340/ 2004 

este prevederea potrivit căre-

ia fi ecare judeţ poate avea doi 

subprefecţi, iar Bucureştiul 

trei subprefecţi. Mai sunt doi 

subprefecţi în Bucureşti şi doi 

în judeţul Constanţa, nu este 

o situaţie unică, aceasta ur-

mând să fi e reglementată”, a 

subliniat Cherecheş.

Subprefectul de Cluj somează MAI 
să i se redea atribuţiile

Europarlamentarul Daniel 

Buda, preşedintele PNL 

Cluj, consideră că prezen-

ţa electoratului la urne pe 

26 mai, cu ocazia alegeri-

lor pentru Parlamentul 

European, este esenţială.

„Fac un apel public prin ca-

re îi îndemn pe maramureşeni 

să meargă la vot în data de 26 

mai, deoarece este extrem de 

important ca să-şi exercite acest 

drept constituţional de a-i vo-

ta pe cei care doresc ei să-i re-

prezinte în Parlamentul Euro-

pean. (...) Noi spunem că cea 

mai bună listă este cea a Par-

tidului Naţional Liberal, deoa-

rece avem oameni care s-au 

validat de-a lungul timpului, 

au performat în domeniile lor 

de activitate şi care cu sigu-

ranţă vor avea foarte multe de 

spus în Parlamentul European”, 

a declarat Daniel Buda sâm-

bătă, într-o conferinţă de pre-

să susţinută la Baia Mare.

Europarlamentarul a anun-

ţat că persoanele care doresc 

să se apuce de agricultură şi 

au vârsta de 40 de ani, dar şi 

peste şi nu se încadrează la 

categoria „Tineri fermieri”, au 

posibilitatea de a accesa fon-

duri europene în limita a 

100.000 de euro.

„Din perspectiva noii politici 

agricole comune, ca urmare a 

eforturilor pe care le-am depus 

atât personal, cât şi împreună 

cu colegii mei, subvenţiile în 

agricultură, prin intermediul plă-

ţilor directe, vor creşte la hectar 

începând cu anul 2020, şi asta 

în condiţiile în care în alte sta-

te membre ale UE vor scădea, 

ca urmare a faptului că avem 

de-a face cu ieşirea Marii Brita-

nii din Uniunea Europeană, as-

ta însemnând bani mai puţini 

la bugetul european”, a expli-

cat Daniel Buda.

În context, europarlamen-

tarul liberal a vorbit şi despre 

programul de fi nanţare pentru 

persoanele cu vârsta de peste 

40 de ani care doresc să se lan-

seze într-o afacere agricolă.

„Într-o altă ordine de idei 

vreau sa anunţ că persoane-

le care doresc să se apuce de 

agricultură şi au vârsta de 40 

de ani, dar şi peste şi nu se 

încadrează la categoria 'Ti-

neri fermieri', au posibilita-

tea de a accesa fonduri euro-

pene în limita a 100.000 de 

euro. Românii din afara ţării 

să nu uite că România are ne-

voie de ei, că România are 

nevoie de forţă de muncă şi 

prin acest amendament pe 

care l-am făcut sper să se re-

întoarcă acasă”, a declarat 

Daniel Buda.

Europarlamentarul Daniel 

Buda a mai arătat că statul 

român şi UE trebuie să spriji-

ne mai departe fermierii, pen-

tru a-şi putea valorifi ca pro-

ducţia pe piaţa naţională, dar 

şi pentru a evita importarea 

de produse asemănătoare de 

pe alte pieţe.

Buda: Prezenţa electoratului 
la urne pe 26 mai este esenţială

Liderul USR-PLUS, Dacian 

Cioloş, spune că Ardealul 

şi Clujul vor putea să încli-

ne balanţa rezultatului 

alegerilor pentru PE spre 

o Românie europeană, 

în timp ce PSD vrea să 

ducă ţara la periferia UE.

Dacian Cioloş a declarat, 

sâmbătă, la Cluj-Napoca, într-o 

conferinţă de presă, că la ale-

gerile europarlamentare ro-

mânii trebuie să dea un sem-

nal clar că valorile europene 

sunt şi ale României.

„Închidem campania de 

strângere de semnături pentru 

europarlamentare la Cluj, Clu-

jul va juca un rol esenţial în re-

zultatul alegerilor pentru că a 

fost, întotdeauna, o poartă de 

deschidere a României spre Eu-

ropa. Clujul dovedeşte că o Ro-

mânie europeană poate să fi e 

una prosperă, dezvoltată care 

să ofere perspective de bunăs-

tare. Pornim în campania pen-

tru europarlamentare cu con-

vingerea că Clujul şi Ardealul 

vor putea să încline balanţa re-

zultatelor alegerilor spre o Ro-

mânie europeană, pentru că as-

ta se joacă la alegeri. Am şan-

sa să fi u pe lista cu cei mai com-

petenţi şi mai cinstiţi candidaţi 

pe care România i-a propus vre-

odată pentru Parlamentul Euro-

pean. Din păcate, PSD vrea să 

ducă România la periferia UE 

prin comportamentul şi decizi-

ile pe care le ia. Românii trebu-

ie să dea un semnal clar că va-

lorile europene sunt şi ale Ro-

mâniei, că statul de drept, res-

pectarea justiţiei, cinstea, ones-

titatea şi profesionalismul sunt 

fundaţia pe care vrem să con-

struim o Românie modernă şi 

europeană”, a spus Cioloş.

400.000 de semnături
Potrivit acestuia, liderul 

PSD, Liviu Dragnea, negocia-

ză valorile europene „ca la al-

ba – neagra” pentru că are un 

interes personal, pe care tre-

buie să şi-l rezolve cu o justi-

ţie independentă. Cioloş a afi r-

mat că Alianţa 2020 USR PLUS 

a strâns 400.000 de semnături 

şi va depune săptămâna vii-

toare lista de candidaţi la BEC.

Celălalt co-preşedinte al Ali-

anţei, Dan Barna, a declarat că 

România trebuie să se însănă-

toşească, să se facă bine după 

o perioadă grea de doi ani în 

care s-a discutat mai mult cum 

scapă Dragnea de puşcărie, nu 

despre lucruri importante.

O grupare nouă 
după alegeri

Alianţa USR-PLUS are în ve-

dere, după europarlamentare, 

afi lierea mai degrabă la o gru-

pare politică europeană nouă 

„care să îşi dorească mai mul-

tă Europă”, declară preşedin-

tele USR, Dan Barna. Dacian 

Cioloş vorbeşte despre constru-

irea unui grup politic în zona 

de centru dreapta.

Întrebat, sâmbătă, la Cluj-Na-

poca, într-o conferinţă de pre-

să, dacă Alianţa 2020 USR PLUS 

a discutat cu vreun grup poli-

tic din PE pentru o afi liere du-

pă alegerile din 26 mai, co-pre-

şedintele Dan Barna a declarat 

că în momentul de faţă nu es-

te luată o decizie, pentru că va 

depinde de rezultatele alegeri-

lor europarlamentare.

„Alianţa USR PLUS propune 

un aer proaspăt în politică, un 

aer proaspăt asumat, cu oa-

meni noi, cu carieră şi compe-

tenţă. La nivel european sun-

tem preocupaţi de o grupare 

care pare că se va defi ni după 

rezultatul europarlamentarelor, 

o grupare de partide pro euro-

pene, noi. La acest moment nu 

este luată o decizie, pentru că 

depinde de rezultatele alegeri-

lor. Avem mai degrabă în vede-

re o grupare nouă europeană 

care să îşi dorească mai multă 

Europă şi o dezvoltare integra-

tă a Europei decât structurile 

deja existente”, a spus Barna.

La rândul său, celălalt li-

der al Alianţei 2020, Dacian 

Cioloş, a afi rmat că USR PLUS 

poartă discuţii cu familii po-

litice din PE de centru şi cen-

tru dreapta şi cu partide din 

diferite state membre ale UE 

care au aceeaşi tendinţă şi 

aceeaşi idee de a participa 

la construirea unui grup po-

litic în zona de centru dreap-

ta de forţe pro europene ca-

re să vină cu propuneri pen-

tru ameliorarea modului de 

funcţionare a UE.

Cioloş: Clujul va juca un rol esenţial 
în rezultatele alegerilor europarlamentare
Dacian Cioloş şi Dan Barna, alături de candidaţii Alianţei 2020 USR PLUS, s-au aflat, sâmbătă, 
la Cluj-Napoca, într-o campanie de strângere de semnături pentru europarlamentare.

Dacian Cioloş: „Românii trebuie să dea un semnal clar că valorile europene sunt şi ale României”

Co-președinţii Alianţei 2020 
USR-Plus, Dacian Cioloș și 
Dan Barna, au participat 
sâmbătă, la Cluj-Napoca, la 
o acţiune de strângere de 
semnături și la o întâlnire 
cu cetăţenii a candidaţilor 
lor la europarlamentare: 
Cristian Ghinea, Dragoș 
Pîslaru, Clotilde Armand, 
Vlad Botoș, Ramona 
Strugariu, Vlad Gheorghe, 
Alin Mituţa, Naomi Reniuţ, 
Oana Ţoiu, Radu Mihaiu, 
Andrei Ion, Adriana Cristian, 
Bogdan Deleanu, Ștefan 
Pălărie, Silviu Gurlui, 
Teodora Stoian, Dan Clinci, 
Octavian Berceanu și 
Cristina Iurișniţi.

Candidaţii Alianței 
2020 USR PLUS
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Mai bine de jumătate 

dintre elevii de clasele 

a VII-a şi a VIII-a, care 

au susţinut în urmă 

cu două săptămâni simu-

larea Evaluării Naţionale 

au promovat examenul.

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean Cluj a publicat datele sta-

tistice, privind rata de promo-

vabilitate, la nivelul judeţului 

Cluj, pe discipline de examen, 

comparativ cu rezultatele de 

la simularea din anul şcolar 

anterior, 2017-2018, pentru cla-

sa a VIII-a. Astfel, rata de pro-

movabilitate la nivelul judeţu-

lui Cluj este de 64,71%, com-

parativ cu 59,87%, rată înre-

gistrată în anul şcolar anteri-

or, sesiunea martie, a simulă-

rii examenului de Evaluare Na-

ţională, pentru clasa a VIII-a.

În ceea ce priveşte rata de 

promovabilitate, pe discipline 

de studiu, comparativ cu anul 

şcolar anterior, 2017-2018, re-

zultatele sunt mai bune.

Limba şi literatura româ-
nă – 76,75% (2019), faţă de 

70,75% (2018);

Matematică – 51,71% 

(2019), faţă de 46,38% (2018);

Limba maternă – 94,38% 

(2019), faţă de 87,63% (2018).

În judeţul Cluj, 4.817 elevi 

de clasele a VII-a și a VIII-a 

au susţinut simularea exame-

nului de Evaluare Naţională 

2019, la clasa a VIII-a.

Cele mai bune 
şcoli din judeţ

Unităţile de învăţământ 

preuniversitar care au înre-

gistrat cea mai mare rată 

de promovabilitate sunt ur-

mătoarele Colegiul Naţio-

nal Emil Racoviţă, Cluj-Na-

poca; Şcoala Gimnazială 

Spectrum, Cluj-Napoca; Li-

ceul Teoretic Elf, Cluj-Na-

poca; Colegiul Naţional An-

drei Mureşanu, Dej; Liceul 

Teoretic Nicolae Bălcescu, 

Cluj-Napoca.

De asemenea, şi în mediul 

rural au fost câteva şcoli ca-

re au ieşit în evidenţă prin 

rezultatele lor: Şcoala Gim-

nazială Gârbău; Şcoala Gim-

nazială Unguraş; Şcoala Gim-

nazială Săvădisla; Şcoala Gim-

nazială Geaca; Şcoala Gim-

nazială Călăţele.

Rata de promovabilitate 
mică în întreaga ţară

Profesorii de matematică 

şi română trebuie să facă o 

analiză a rezultatelor de la 

simularea Evaluării Naţio-

nale „în fiecare clasă”, po-

trivit ministrului Educaţiei, 

Ecaterina Andronescu, iar 

părinţii elevilor cu note sla-

be s-ar putea să fie chemaţi 

la şcoală.

Ministrul Educaţiei a de-

clarat la Digi 24 că profeso-

rii împreună cu părinţii şi ele-

vii vor trebui să găsească o 

soluţie pentru ca aceştia din 

urmă să recupereze materia 

pe care nu o stăpânesc.

Ministrul a declarat în ace-

eaşi emisiune că doar 52% 

dintre elevii care au partici-

pat la simularea Evaluării 

Naţionale au luat media 5 

sau peste. Andronescu a ca-

talogat rezultatele drept „ne-

mulţumitoare”.

Simulare Evaluare Naţională: 
64% dintre elevii clujeni au promovat

Titlul de „Drept între 

Popoare” este unul onori-

fi c, fi ind acordat de Statul 

Israel ne-evreilor care 

şi-au riscat viaţa în timpul 

Holocaustului pentru a 

salva evreii de la moarte.

În momentul de faţă, în ur-

ma cercetărilor istorice, 65 de 

români au primit acest titlu, 

oferit de către Yad Vashem, 

instituţia ofi cială a Israelului 

dedicată păstrării memoriei 

Holocaustului şi onorării Drep-

ţilor între Popoare, prin plan-

tarea unor arbori pe Aleea 

Drepţilor din cadrul Memori-

alului din Ierusalim, de pe 

muntele Herzl.

Scopul: cunoaşterea 
istoriei Holocaustului

Scopul proiectului este de 

a implica liceenii în cunoaş-

terea istoriei Holocaustului şi 

de a-i sensibiliza faţă de isto-

ria celui de al Doilea Război 

Mondial şi de contribuţia po-

porului român în salvarea vie-

ţilor evreieşti în acele vremuri 

tumultuoase, aducând astfel 

mulţumiri succesorilor celor 

care au primit distincţia de 

„Drepţi între Popoare”.

Lansarea proiectului a 

avut loc recent, cu partici-

parea Inspectoratului Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, în 

prezenţa inspectorului şco-

lar Mihai Manea şi a profe-

sorilor de istorie de la şcoli-

le din Capitală.

Proiectul se înscrie ca act 

educaţional pe tematica Ho-

locaustului, din perspectiva 

intensifi cării tendinţelor an-

tisemite, xenofobe şi intole-

rante în lume.

Actele antisemite 
sunt tot mai prezente

„Trăim într-o perioadă în 

care actele antisemite sunt 

tot mai prezente în Europa 

şi consider că fi ecare ţară a-

re datoria de a combate acest 

fenomen cu toată vigoarea. 

Educarea tinerei generaţii 

constituie, fără îndoială, una 

dintre cele mai bune meto-

de de a lupta împotriva an-

tisemitismului, xenofobiei şi 

rasismului. În acest sens, Ro-

mânia a devenit un model 

regional prin includerea în 

programele şcolare a studiu-

lui Holocaustului. Proiectul 

„Drepţi între popoare de o-

rigine română”, iniţiat ală-

turi de Complexul Educaţi-

onal Laude-Reut, are meni-

rea de a-i implica activ pe 

elevi şi pe profesorii lor în 

identificarea rudelor celor 

65 de români distinşi cu ti-

tlul de „Drepţi între Popoa-

re” astfel încât, la fi nalul de-

mersului nostru, să ne ex-

primăm public recunoştinţa 

pentru cei care şi-au pus în 

pericol propria viaţă şi în-

treaga familie ca să salveze 

zeci de mii de evrei de la 

moarte”, a declarat E.S David 

Saranga, Ambasadorul Isra-

elului în România.

„Cine salvează o viaţă sal-

vează o întreagă lume”, ne 

spune Talmudul. Este de da-

toria noastră să recunoaştem 

scânteile de bunătate din pe-

rioada întunecată a Holocaus-

tului: Drepţii dintre popoare – 

oameni care şi-au riscat vieţi-

le şi familiile pentru a-şi salva 

vecinii şi prietenii evrei. Exem-

plul lor trebuie urmat şi fi e ca 

lumina lor să ne inspire pe toţi.

Tânăra generație: 
ambasadorul 
multiculturalităţii

Tânăra generaţie este vii-

torul şi trebuie să-i îndrumăm 

să devină martori ai aminti-

rii Holocaustului, ambasadori 

ai multiculturalităţii şi ai to-

leranţei. Fiţi vigilenţi şi nu 

uitaţi niciodată, astfel încât 

asemenea tragedii să nu se 

mai întâmple vreodată. Ge-

neraţiile de astăzi nu cunosc 

nimic despre tragedie, părin-

ţii lor ştiu foarte puţin şi în 

curând ultimii supravieţuitori 

ai Holocaustului nu vor mai 

fi  printre noi, iar Holocaus-

tul va fi  uitat, la fel ca Inchi-

ziţia”, spune Tova Ben 

Nun-Cherbis, Preşedinte şi 

Fondator al Complexului Edu-

caţional Laude-Reut.

„Facem un apel la succe-

sorii celor care au primit acest 

titlu, la familiile lor, precum 

şi la cei care deţin informaţii 

despre rudele celor Drepţi în-

tre popoare să ne contacteze 

la adresa dreptintrepopoare@

laude-reut.ro, pentru a deve-

ni parte din proiect”, spun re-

prezentanţii proiectului.

Ambasada Israelului îi caută pe urmaşii 
celor 65 de români „Drepţi între popoare”
Complexul Educaţional Laude-Reut a demarat proiectul „Drepţi între Popoare de origine română”

Complexul Educaţional Laude-Reut se implică activ pentru identificarea rudelor celor 65 de români distinşi cu titlul de „Drepţi între Popoare”

DECLARAT E.S 
DAVID SARANGA | 
ambasadorul 
Israelului în România

 „Trăim într-o perioadă 
în care actele antisemite 
sunt tot mai prezente 
în Europa şi consider 
că fi ecare ţară are 
datoria de a combate 
acest fenomen cu toată 
vigoarea. Educarea 
tinerei generaţii 
constituie, fără îndoială, 
una dintre cele mai bune 
metode de a lupta 
împotriva 
antisemitismului, 
xenofobiei şi rasismului. 
În acest sens, România 
a devenit un model 
regional prin includerea 
în programele şcolare a 
studiului Holocaustului.“
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Anunț privind fi nalizare proiect
S.C. ZA Cloud SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Govora 16A, apt. 16, anunță fi nalizarea 

proiectului ADSERVISTA – SERVICIU DE PUBLICITATE ONLINE DE TIP SEMANTIC BAZAT 
PE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ, în baza contractului de fi nanțare încheiat cu Ministerul 
Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar (OIPOC) și Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europen (MDRAPF) în calitate de Autoritate 
de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritată 
1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivității 
Economice și Dezvoltării Afacerior. Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor 
pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat 
cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele 
economice care prezintă potențial de creștere, Tip proiect: Proiecte pentru întreprinderi 
inovatoare de tip start-up și spin-off , cod MySMIS 106167.

Proiectul a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 18 luni, 
începând cu 27/09/2017 până la data de 26/03/2019.

Obiectivul general al proiectului a fost: Realizarea in 18 luni a unui model functional 
pentru platforma de publicitate online de tip semantic (semantic advertisting server) 
bazându se pe algoritmi de Inteligență Artifi cială in scopul de a optimiza relatiile intre 
jucatorii pe piata de publicitate online.

Rezultatele proiectului sunt:
- Un model functional pentru platforma de publicitate online de tip semantic (semantic 

advertisting server) bazându se pe algoritmi de Inteligență Artifi cială in scopul de a 
optimiza relatiile intre jucatorii pe piata de publicitate online.

- Platforma poate fi  accesată urmând instrucțiunile de pe site-ul https://www.adservista.com.
- Modelul a fost testat si dezvoltat în 3 cicluri succesive, în urma feedback-urilor de 

la testeri si de la clientii si partenerii atrași.
- Optimizarea tehnologiei in vederea obtinerii unor alocari rapide a reclamelor potrivite.
- Un laborator informatic cu echipamente si software necesare în proiect.
- Un colectiv multidisciplinar, competitiv la nivel European, capabil sa abordeze 

probleme de interfata in domeniul informaticii si Inteligentei Artifi ciale (IA).
Valoarea totală a proiectului este de de 951.201,24 lei, din care asistența fi nanciară 

nerambursabilă este de 831.255,40 lei, asistenta fi nanciara asigurată in valoare de 85% 
de Uniunea Europeana (FEDR) si anume 706.567,09 lei, iar 15% este asigurata de la 
bugetul de stat, adica 124.688,31 lei.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact
Nume persoană contact: Emil Ștețco
Funcție: Director General
Email: emil.stetco@zettacloud.ro
Tel: 0723 175 635

Bianca Tămaş
redactia@monitorulcj.ro

Deputatul USR Emanuel 

Ungureanu, din dorinţa 

de a răsplăti binele, a pre-

miat o mână de oameni 

care luptă zi de zi cu 

corupţia din sistemul 

românesc de sănătate.

Într-o lume în care majori-

tatea oamenilor se înghesuie 

să fure, să înşele, să abuzeze 

de poziţia pe care o au, exis-

tă totuşi exemple demne de 

urmat. Există medici care re-

fuză plicul, medici care fac vo-

luntariat, mame care merg pâ-

nă în pânzele albe pentru me-

dicamentele de care au nevo-

ie copiii lor bolnavi, asistente 

cărora nu le este teamă să spu-

nă lumii că există probleme în 

spitale. Într-o lume ideală, a-

ceste gesturi s-ar încadra la 

„normalitate”. Însă, într-o ţa-

ră atât de coruptă precum e 

România, acţiunile zilnice ale 

acestor oameni intră în cate-

goria „extraordinarului”. 

Aceşti oameni nu caută însă 

lauri, nu se laudă prin presă 

sau pe reţelele de socializare 

cu gesturile lor. Ştiu de ei doar 

cei care le sunt recunoscători 

pentru lupta pe care o duc.

Emanuel Ungureanu a 

simţit că aceşti oameni me-

rită mai mult decât un „mul-

ţumesc”, merită să ştie că 

sunt văzuţi şi sunt apreci-

aţi, merită ca numele lor să 

fie cunoscute de către toa-

tă lumea.

Datorită acestui cosiderent, 

deputatul a oferit o diplomă 

şi un buchet de fl ori acestor 

oameni excepţionali, denu-

mindu-le „premiile pentru cu-

raj”. Fiindcă da, în ţara în ca-

re trăim este nevoie de curaj 

pentru a scoate la iveală ile-

galităţile şi neregulile.

„Statul nu poate... 
sau nu vrea”

Silviu Albu, care luptă ală-

turi de colegii lui pentru a sal-

va de la faliment Spitalul CFR 

din Cluj-Napoca, a vorbit des-

pre lupta dintre privat şi stat, 

despre cum în România, me-

dicii trebuie să fi e asemenea 

lui Robin Hood.

„Cred că trebuie în ţara asta 

să fi i Robin Hood. Adică să lu-

ăm de la cei bogaţi şi să adu-

cem la cei care au nevoie. Şi as-

ta fac colegii mei. Noi lucrăm 

la privat şi aducem la stat, fi -

indcă statul nu poate... sau nu 

vrea. Nu cred că trebuie vor-

be mari şi planuri mari. Eu un 

singur lucru îmi propun: în fi -

ecare zi să fi u mai bun şi mai 

drept. Dacă reuşesc asta, în-

seamnă că mi-am primit răs-

plata, că nu a fost degeaba 

acea zi”, a spus medicul.

„Nu este o piedică să fi i 
om în ziua de astăzi”

Raluca Nichitean, un me-

dic ca oricare altul, care tra-

tează si de zi bolnavi, îşi fo-

loseşte maşina personală pen-

tru a-i transporta pe vârstni-

cii cărora le este greu să se 

deplaseze, la spital. Pentru as-

ta ea a fost premiată.

„Nu mă aşteptam prin a-

ceste metode să mă descope-

riţi, pentru că românul e pa-

siv. Românul e egoist, dar pen-

tru că vrea să se protejeze în 

ziua de astăzi, la câte a păţit. 

Şi noi medicii ne protejăm, 

pentru că riscăm în faţa oa-

menilor să ne deschidem, să 

îi ajutăm şi mai mult decât 

profesional. Ar trebui s-o fa-

cem. Dar nu este o piedică să 

fi i om în ziua de astăzi. Poa-

te că din mentalitatea noas-

tră şi din educaţia noastră nu 

ni se inspiră atât de mult doar 

prin vorbe. Ni se spune să sa-

lutăm, să îi ajutăm pe cei de 

lângă noi, dar nu cred că e de 

ajuns. Atunci mai mult fapte-

le vorbesc, de aceea mă gân-

desc să ajut omul prin orice 

posibilitate. Eu nu pierd ni-

mic, dar cel de lângă mine 

câştigă enorm. Atunci ar fi  

mult mai uşor pentru noi, ca 

societate, să creştem”, a spus 

Raluca Nichitean.

Medici premiaţi 
pentru curaj

Cinsprezece medici au fost 

premiaţi pentru curajul de care 

au dat dovadă în lupta împo-

triva unui sistem sanitar corupt, 

dar și pentru faptele bune pe 

care le fac zi de zi, fără să pri-

mească în schimb „un plic”.

Pe lângă medici, există şi 

asistente şi infi rmiere care 

se luptă cu corupţia din sis-

temul sanitar românesc. Ba 

mai mult, există şi părinţi 

care nu s-au lăsat descura-

jaţi de uşi închise, de medici 

care aşteptau o răsplată sau 

de clasicul „nu se poate”.

Oameni excepționali, premiați pentru curaj
Medici, asistente și părinți care luptă cu sistemul sanitar corupt au fost premiați

Medici, asistente și părinți au fost premiați pentru lupta împotriva sistemului sanitar corupt
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

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.
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„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 86.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunași la tel. 0763-769120.

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea 
de a ţine mai mulţi câni în curte, 
ofer 1200 RON/lună. Aștept ofer-
te la tel. 0741-455348. (13.15)

TERENURI

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheor-
gheni, la 10 km de Cluj-Napo-
ca (locaţie aproximativă: dea-
supra bisericii reformate, zo-
na sere). Panorama deosebi-
tă, aer curat, pomi fructiferi. 
Suprafaţa 2900 mp. Informa-
ţii şi detalii suplimentare la 
tel. 0745-096212.
¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius 
Mall, cu utilităţi, apă, curent, 
cu C.F. în regulă. Inf. supli-

mentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 5800 mp, teren arabil 
în sat Câmpenești, com Apahi-
da. Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (4.40)

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

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

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

¤ Caut de lucru cu ziua, în dome-
niul construcțiilor sau ca șofer. Pro-
gram de lucru luni-vineri, 15 RON/
oră. Aștept oferte la te. 0753-
925526. (5.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

Firma de transport 
din Ungaria angajează 

șoferi cat. C+E. 

Program de lucru 
3/4/5 săptămâni 

1/2 săptămâni liber. 

Salar între 
2150-2400 euro/ lună. 

Info tel: +36 70 396 

43 52, 

email: gal@ttsped.hu. 

Punct de lucru Sáp sau Győr

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314

ELECTRO

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

DIVERSE

¤ Vând autorizaţie taxi + autotu-
rism. Pentru detalii sunaţi la tel. 
0741-028813. (11.11)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele 
apărute în colecţii complete 
de la ”Jurnalul Naţional”, du-
pă cum urmează: 250 buc 
Ediţie de colecţie, 240 buc 
Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc 
diverse, credinţă, călătorii. 
Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0264-321720. (14.20)

¤ Vând coleţia „007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (14.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (14.15)

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 

la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă. Informaţii și relaţii la tele-
fon 0754-312994.

PIERDERI

¤ SWEET BUNICUTA SRL-D cu se-
diul în Cluj-Napoca, Bld. Eroilor nr. 
3, ap. 3A, jud. Cluj, 
J12/3781/2015, CUI 35331384, 
pierdut Certifi catele constatatoare 
cu nr. 79203/15.12.2015, Certifi -
cat constatator nr. 
25588/16.04.2018 si Certifi cat 
constatator nr. 4662/22.01.2018. 
Se declarară nule.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

13:00 Aici, acum

13:55 Vorbește corect!

14:00 Telejurnal

14:45 Teleshopping

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Maghiara de pe unu

17:00Telejurnal

17:05 #Creativ

17:30 Handbal ZOOM

18:00 Telejurnal

18:55 Fotbal U21: România – 
Danemarca

21:00 România 9

22:00 Dosar România

23:00 Dosarele 
extratereștrilor

23:25 Dosarele 
extratereștrilor

23:50 Vorbește corect!

ANTENA 1

12:00 Observator

14:00 The Wall - Marele Zid

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Asia Express

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Vlad

22:30 O luptă personală 3: 
Frontul de acasă

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:00 Benny Hill Show
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Zestrea domniței Ralu
17:10 Benny Hill Show
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Amprenta mortii
22:30 Starea naţiei
23:30 Focus din inima 
României

KANAL D 

12:00 Știrile Knal D
13:00 În căutarea adevărului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Exatlon
23:00 FanArena

LOOK TV

13:30 Teleshopping
14:30 Footbal Stars
15:00 Teleshopping
16:00 Matching Champions
17:00 Știrile Look Sport
17:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FCSB - CS U Craiova
19:30 Liga Magazin
20:00 Știrile Look Sport
20:05 Magazin UEFA 
Champions League
20:30 UEFA Champions 
League: Juventus Torino – 
Atletico Madrid
22:30 Rezumate UEFA 
Champions League
23:00 Știrile Look Sport
23:05 Rezumate UEFA 
Champions League
23:30 Fotbalist de România

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Doriţi să vă amenajaţi
 APARTAMENTUL, 

CASA, BIROUL, SPAŢIUL 
COMERCIAL,

 așa cum aţi visat?

Noi, realizăm ideile voastre, împreună vom reuși să 
obţineţi spaţiul mult visat, în care vă veţi simţi minunat!

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI

Mihai Costea tel. 0740-513987
Instagram: interiordesign_by_costea

E-mail: costea4home@gmail.com

AVIZ DE MEDIU

RUSU RADU IONUȚ, în calitate de titular, anunță 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, în vederea 
obținerii avizului de mediu pentru: „ELABORARE PUZ PENTRU 
CONSTRUIRE 7 IMOBILE DE LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM 
DE ÎNĂLŢIME D+P+4E+ER, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI 
BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI“, comuna Florești, sat Florești,  
st. Tineretului, fn, județul Cluj, cf nr. 66115, 69453, 66116, 
54038, 66114. Prima versiune a planului poate fi  consultată 
la sediul RUSU RADU IONUȚ, mun. Cluj Napoca, str. H. 
Karoly, nr. 20, jud. Cluj, în zilele de luni – vineri, între orele 
8:00-16:00, din data de 21.03.2019. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 08.04.2019, la Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, 
cod 400609, fax 0264412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro, după următorul program: luni-joi între orele 09:00-
14:00, vineri între orele 09:00-12:00
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PUBLICITATE

Preşedintele american 

Donald Trump şi-a exprimat 

satisfacţia sâmbătă pentru 

sfârşitul „califatului” grupă-

rii jihadiste Statul Islamic, 

promiţând că SUA vor rămâ-

ne „vigilente” faţă de princi-

pala organizaţie jihadistă în 

lume, informează AFP.

„Sunt bucuros să anunţ că 

împreună cu partenerii noştri 

din coaliţia internaţională, 

printre care forţele de securi-

tate irakiene şi Forţele Demo-

cratice Siriene (FDS), SUA au 

eliberat toate teritoriile con-

trolate de Statul Islamic, în Si-

ria şi în Irak, 100% din „cali-

fat”, a indicat Trump într-un 

comunicat.

După ce a cucerit regiuni 

vaste în Siria şi în Irak, Sta-

tul Islamic a proclamat în iu-

nie 2014 un "califat" pe un 

teritoriu de mărimea Regatu-

lui Unit, instaurându-şi pro-

pria administraţie şi colectând 

impozite, lansând ulterior o 

campanie de propagandă pen-

tru a atrage recruţi străini.

„Vom rămâne vigilenţi 

până când organizaţia va fi 

învinsă, oriunde ar fi”, a 

adăugat preşedintele ameri-

can. „Vom continua să co-

laborăm cu partenerii şi ali-

aţii noştri pentru a zdrobi 

total teroriştii islamişti ra-

dicali,” a spus el.

„Tuturor tinerilor pe inter-

net care cred în propaganda 

Statului Islamic, moartea vă 

aşteaptă dacă vă veţi alătura 

lor”, a avertizat Donald Trump.

Trump salută sfârşitul 
„califatului” Statul Islamic

Fostul preşedinte francez 

de dreapta, Nicolas Sarkozy, 

l-a apărat sâmbătă 

la Budapesta pe „prietenul” 

său Viktor Orban şi a ple-

dat pentru „compromis” 

în cadrul Uniunii Europene, 

în timp ce Fidesz, partidul 

premierului ungar, a fost 

suspendat miercuri din 

Partidul Popular European 

(PPE), informează AFP.

„Ungaria este ţara tatălui 

meu. Este o ţară mare. O ţa-

ră care este puternică în is-

toria sa. Este un mare popor. 

Un popor curajos, care a în-

drăznit să se ridice singur – 

Fidesz este în fruntea aces-

tei mişcări – contra dictatu-

rii comuniste şi împotriva to-

talitarismului. Ungaria este 

profund europeană prin isto-

ria, cultura şi valorile sale. Şi 

Ungaria este o mare ţară de-

mocratică”, a declarat 

Sarkozy, fost şef al statului 

între 2007 şi 2012, în cursul 

unei conferinţe asupra migra-

ţiilor, în prezenţa premieru-

lui Orban.

„Şi mie, Viktor, cineva ca-

re este capabil să câştige ale-

gerile de trei ori la rând, într-o 

epocă atât de instabilă şi de 

difi cilă, îmi impune respect. 

Tu ai făcut ceea ce eu nu am 

fost capabil să fac. Poate că 

asta ţi se reproşează, că ai 

câştigat”, a adăugat el, potri-

vit unei înregistrări a inter-

venţiei sale, transmisă AFP de 

către anturajul său.

PPE a suspendat Fidesz pe 

o durată nedeterminată. 

Dreapta europeană este îm-

părţită de câteva luni cu pri-

vire la cazul lui Orban, la cam-

paniile sale anti-Bruxelles şi 

la unele aspecte ale politicii 

sale, considerată că atentea-

ză la libertăţile publice.

Nicolas Sarkozy sare în 
apărarea lui Viktor Orban

Armata israeliană a anun-

ţat că a lovit poziţii ale 

mişcării islamiste Hamas, 

după ce palestinieni au 

lansat încărcături explozi-

ve asupra barierei ce 

separă Israelul de enclava 

palestiniană, informează 

duminică AFP. 

Potrivit unui comunicat al 

armatei israeliene, palestini-

eni au lansat încărcături ex-

plozive asupra barierei de se-

curitate dintre teritoriul isra-

elian şi Fâşia Gaza, iar una 

dintre încărcături a provocat 

declanşarea sistemului de alar-

mă din sudul Israelului, sâm-

bătă seara târziu.

Fâşia Gaza este, din mar-

tie 2018, scena unor acţiuni 

de protest săptămânale, în 

general însoţite de violenţe, 

de-a lungul barierei de fron-

tieră păzită puternic de ar-

mata israeliană.

Trimiterea de zmeie sau de 

baloane zburătoare dotate cu 

un rudimentar dispozitiv in-

cendiar sau exploziv consti-

tuie unul dintre aspectele vas-

tei mobilizări palestiniene. Is-

raelul a promis că va riposta 

sistematic la aceste acţiuni.

Duminică, Ministerul Sănă-

tăţii din Fâşia Gaza a anunţat 

că un palestinian, Habib al 

Masri, rănit în timpul unor con-

fruntări cu forţele israeliene, a 

murit. Ministerul nu a precizat 

când a fost rănit palestinianul.

Cel puţin 258 de palestini-

eni au fost ucişi de tiruri is-

raeliene începând din martie 

2018, marea majoritate de-a 

lungul frontierei, iar alţii în 

lovituri israeliene ca represa-

lii la acte ostile provenind din 

enclava guvernată de mişca-

rea islamistă Hamas.

Doi soldaţi israelieni au 

fost ucişi în aceeaşi perioadă.

Lovituri israeliene 
asupra Fâşiei Gaza

Mai multe sute de mii 

de persoane care 

nu doresc retragerea 

Regatului Unit 

din UE au manifestat 

sâmbătă în centrul 

Londrei pentru a solicita 

organizarea unui al doilea 

referendum pentru sau 

împotriva Brexitului, 

informează Reuters.

Participanţii au desfăşurat 

pancarte, proclamând că „Cel 

mai bun acord este niciun 

Brexit!” şi „Noi cerem o con-

sultare populară!”.

Ei au declarat că au un 

bun motiv să creadă că ci-

fra de 700.000 de manifes-

tanţi, atinsă – potrivit orga-

nizatorilor – în cursul unei 

adunări de acelaşi gen în 

octombrie, a fost depăşită.

Susţinătorii menţinerii Ma-

rii Britanii în UE au pornit de 

la Marble Arch de lângă Hy-

de Park, la amiază, după ca-

re s-au îndreptat spre biroul 

premierului, iar apoi spre par-

lamentul de la Westminster.

În paralel, petiţia lansată 

în această săptămână pentru 

anularea Brexitului a strâns 

în doar trei zile 4 milioane 

de semnături, după apelul 

lansat de premierul Theresa 

May deputaţilor pentru a ra-

tifi ca acordul de retragere din 

Uniunea Europeană.

Theresa May a exclus în 

mai multe rânduri organiza-

rea unui nou referendum 

pentru sau împotriva Brexi-

tului, apreciind că aceasta 

ar agrava divizările şi ar fra-

giliza sprijinul democraţiei. 

Potrivit susţinătorilor Brexi-

tului, un al doilea referen-

dum ar declanşa o criză con-

stituţională majoră.

Şefa guvernului a lăsat 

să se înţeleagă vineri că ea 

ar putea să nu supună la vot 

săptămâna viitoare – pen-

tru a treia oară- acordul pri-

vind Brexitul, care a fost de-

ja respins cu o largă majo-

ritate de două ori de Came-

ra Comunelor din ianuarie 

până în prezent.

Potrivit ziarelor Times şi 

Daily Telegraph, presiunile se 

accentuează asupra Theresei 

May ca ea să demisioneze.

Liderii europeni, care se 

reuniseră joi şi vineri la 

Bruxelles, au amânat data 

Brexitului din 29 martie pen-

tru 22 mai dacă Camera Co-

munelor ratifică acordul de 

retragere săptămâna viitoa-

re, sau pentru 12 aprilie în 

caz contrar.

Ei au avertizat vineri Re-

gatul Unit că dispune de o ul-

timă şansă de a părăsi UE în 

mod ordonat.

Manifestaţie la Londra 
împotriva Brexitului
Organizatorii au indicat că aceasta ar putea fi cea mai mare 
manifestaţie anti-Brexit până acum

Mai mulţi miniștri importanţi ai cabinetului 
britanic urmăresc să o înlăture pe Theresa 
May de la conducerea guvernului în urmă-
toarele zile, a scris publicaţia Sunday Times, 
deoarece strategia acesteia în privinţa 
Brexitului este praf și pulbere cu doar câteva 
săptămâni înaintea termenului la care Marea 
Britanie urma să părăsească UE.

Soarta Brexitului devine incertă în cazul în 
care Theresa May va fi  înlăturată din fruntea 
guvernului. Nu este clar cum, când și chiar 
dacă Marea Britanie va părăsi UE.

May, care a votat pentru rămânerea în UE și 
și-a câștigat poziţia politică în haosul de după 
referendumul din 2016, a promis să ducă la 
bun sfârșit Brexitul, dar și-a subminat poziţia 

de șef al guvernului prin înfrângerea suferită 
în 2017, care a costat Partidul Conservator, 
din care face parte, majoritatea parlamentară.

Acordul de retragere din UE, negociat de pre-
mier, a fost respins de parlamentarii britanici 
de două ori, cu o majoritate covârșitoare.

Sunday Times face referire în articolul său la 
un total de 11 miniștri importanţi ai cabine-
tului, fără a-i numi. Aceștia consideră că 
prim-ministrul ar trebui să se retragă și aver-
tizează că Theresa May a devenit o fi gură to-
xică și haotică, a cărei judecată „a scăpat de 
sub control”.

„Sfârșitul este aproape. Va pleca în 10 zile”, 
a declarat un ministru pentru Sunday Times, 
sub protecţia anonimatului.

11 miniştri o vor pe May „out” din fruntea guvernului britanic
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ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNT CONCURS DIRECTOR SUCURSALA ARDEAL
IN CADRUL HIDROCONSTRUCTIA S.A.

HIDROCONSTRUCTIA S.A., antreprenor general isi desfasoara activitatea prin interme-
diul sucursalelor din tara si strainatate avand o cifra de afaceri de peste 309 milioane RON 
si un numar de peste 2.000 de angajati.

HIDROCONSTRUCTIA S.A. selecteaza un candidat pentru functia de Director in cadrul Sucur-
salei Ardeal din Cluj Napoca, sucursala ce detine in portofoliu un numar de 8 lucrari in valoare 
de 200 de milioane RON si peste 200 de angajati.

I.Atributii:
 Directorul de Sucursala organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de des-

fasurarea in mod efi cient a activitatii sucursalei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoa-
re si obligatiile ce decurg din Actul Constitutiv, si dispozitiile Consiliului de Administratie.

II. Procedura de evaluare/selectie cuprinde 2 etape:
 Etapa selectiei dosarelor
 Etapa interviurilor

III. Profi lul candidatului:
  Studii superioare de lunga durata in domeniul constructii, specializarile suplimenta-

re in management reprezinta un avantaj
  Minim 10 ani experienta general profesionala din care 5 ani in pozitii de manage-

ment general
  Cunostinte solide in domeniul si prognozei privind analiza tehnica, fi nanciar – eco-

nomica si comerciala
  Capacitate de asumare bugete, plan de afaceri, urmarire si realizare obiective de ex-

tindere activitatilor din cadrul sucursalei gestionate
 Cunoasterea legislatiei societatilor comerciale specifi ce Legii nr. 31/1990
 Experienta in conducerea unei societatii/companii sau subdiviziuni ale acestora
  Bune competente de interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, 

lucru in echipa)
 Cunostinte de operare calculator
 Cunostinte de limba engleza sau alta limba de circulatie internationala
 Permis de conducere categoria B

IV.Documente necesare pentru depunerea candidaturii
 CV model European
 Cazier judiciar
 Copie act identitate
 Copie act studii, alte certifi cari mentionate in CV
 Dovada experientei manageriale si a vechimii (adeverinta/recomandare)
 Adeverinta de sanatate care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
  Declaratie pe propria raspundere care sa confi rme acordul candidatului de a se pro-

cesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie, precum si de 
a se putea verifi ca informatiile furnizate

  Prezentarea unui de plan de management privind gestionarea activitatii unei Sucursa-
le care sa contina o propunere de strategie de management si obiective privind inde-
plinirea obiectivelor stabilite pentru realizarea termenelor calitate – legislatie – costuri

V. Canditatura
  Candidaturile si documentele solicitate se vor depune pana la data de 29.03.2019 

la adresa de e-mail offi ce@hidroconstructia.com, recrutare@hidroconstructia.com
  Candidati declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi  evaluate in cadrul unui 

interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fi e anuntate telefonic. 

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

De la mic la mare, supor-

terii ”U” Cluj au avut 

parte de o zi memorabilă.

Cum vremea a ţinut cu ei 

duminică, voluntarii adunaţi 

în zona Donath Park, cu hâr-

leţe şi sape în mână, au îm-

brăţişat ideea lui Radu Ţen-

ter, lansând proiectul „Pădu-

rea ”U”nor Inimi Româneşti”. 

Sute de puieţi au fost plan-

taţi în prima etapă de împă-

durire, acţiunea urmând să 

continue şi în duminicile ce 

urmează. Planul „şepcilor ro-

şii” este să formeze din pu-

ieţi o inimă-gigant, în mijlo-

cul căreia să se afl e iniţiala 

lor mult iubită, ”U”.

„Este un proiect care face 

parte din calendarul eveni-

mentelor prilejuite de Cente-

narul Universităţii Cluj. A fost 

o întâlnire cu nişte prieteni, 

regretatul Radu Ţenter s-a gân-

dit să planteze undeva în Cluj 

o inimă vizibilă. De acolo s-a 

dezvoltat ideea, este un par-

teneriat cu Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară, ei au pus la dis-

poziţie acest teren, partea de 

expertiză, de consultanţă. Sunt 

şi o parte dintre studenţi aici, 

voluntari. Proiectul, din punct 

de vedere simbolic, sentimen-

tal, semnifi că continuitatea 

celor 100 de ani de existenţă 

a Universităţii. Pădurea, la 

rândul ei, înseamnă viaţă, 

continuitate, ceva ce laşi în 

urmă viitoarelor generaţii. Ne 

bucurăm că au venit atât de 

mulţi, este un proiect dedi-

cat comunităţii, nu este un 

program închis. Universita-

tea nu este un club închis, 

este clubul comunităţii! A-

ceasta a fost prima etapă, vor 

urma alte trei duminici con-

secutive de plantare, dorim să 

ajungem la 12.000 de arbori 

plantaţi”, a dezvăluit Bogdan 

Blaga, unul dintre coordona-

torii programului, fan înfocat 

al „șepcilor roșii”.

Sabău, Florescu, 
Silvăşan sau Dykes, 
cu sapa în mână

Cum fanii sunt mereu ală-

turi de ei, meci de meci, spor-

tivii universitari au decis să în-

toarcă favoarea „şepcilor ro-

şii”, ieşind şi ei la marginea 

oraşului pentru a planta câţi-

va puieţi. Primii au fost bas-

chetbaliştii de la U-Banca Tran-

silvania, în frunte cu antreno-

rul Mihai Silvăşan. „Secondaţi” 

de juniori, Dykes, Dorsey, Tony 

Easley sau Jason Washburn au 

dat culoare evenimentului, ne-

sfi indu-se să ia lopeţile în mâ-

nă şi să planteze pini pe coas-

ta din capătul cartierului Gri-

gorescu. Cu siguranţă, un pro-

gram de team-building unic 

pentru ei, americanul Tony 

Easley declarând că această 

acţiune l-a făcut „să se întoar-

că la rădăcini”.

După baschetbalişti, la îm-

pădurire s-au prezentat şi 

câţiva fotbalişti ai universi-

tăţi, în frunte cu managerul 

general Ioan Ovidiu Sabău şi 

Cristi Pojar. Astfel, Andrei 

Cordoş, Cristian Gavra sau 

George Florescu şi-au dat sea-

ma că plantatul de pomi es-

te mai greu decât fotbalul, 

transpirând însă cot la cot cu 

zecile de fani care au răspuns 

afi rmativ iniţiativei.

La un secol de la înfi in-

ţarea clubului clujean, sub 

egida “U100”, Peluza Şepci-

le Roşii, alături de Universi-

tatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj-Na-

poca (USAMV), dar şi de 

Asociaţia Inima Ardealului 

şi-au propus să planteze 

12.000 de puieţi. Acţiunea 

se va încheia la fi nalul lunii 

aprilie a acestui an. Vor fi  

plantaţi puieţi din şapte spe-

cii, respectiv pin negru, sal-

câm, lemn câinesc, corn, pă-

ducel, măceş cătină şi mă-

lin. Arborii vor fi  plantaţi pe 

un teren pus la dispoziţie de 

USAMV, cu o suprafaţă de 

circa 1,2 ha. Un hexagon cu 

circumferinţa de 460 de me-

tri va încadra o inimă de 288 

de m, în interiorul căreia se 

va afl a simbolul “U”.

Cot la cot cu suporterii!
Sportivii universitari s-au alăturat iniţiativei de împădurire

Planul „şepcilor roşii” este să formeze din puieţi o inimă-gigant, în mijlocul căreia să se afl e iniţiala lor mult iubită, ”U”

Baschetbaliştii de la U-BT 

Cluj-Napoca au avut toate 

motivele să se relaxeze 

la acţiunea de împădurire 

după ce au obţinut un nou 

succes în Liga Naţională 

de Baschet Masculin.

Elevii lui Mihai Silvăşan au 

învins, sâmbătă, în etapa cu 

numărul 8 al fazei secunde 

formaţia Baschet SCM Timi-

şoara, 95-86 (21-22, 26-18, 

26-14, 22-32). Gazdele au dat 

tonul prin Darrin Dorsey, afl at 

în mare formă iar, după un 

start mai bun al trupei pregă-

tite de Cristian Bota, alb-ne-

grii au preluat imediat frâiele 

jocului. Alhaji Mohammed a 

fost trecut pe foaia de arbitraj 

în locul lui Aleksandar Rašić, 

americanul cu origini ghane-

ze ieşind imediat la rampă cu 

aruncări de efect, izbutind să 

îşi pună colegii în avantaj.

Kuti Nándor şi Nana Ful-

land s-au asigurat ulterior că 

„studenţii” intră la cabine în 

avantaj. Venit de pe bancă, 

David Vida, 19 ani, a adus 

energie şi a jucat cu mult cu-

raj, ridicând chiar publicul în 

picioare, cu un slam-dunk pe 

contra-atac, stabilind scorul 

pauzei, 47-40.

U-Banca Transilvania a pus 

stăpânire pe joc în a doua 

parte a partidei. Distanţa de 

pe tabelă a depăşit 20 de 

puncte, aşa că formaţia gaz-

dă nu a mai avut probleme 

în a se impune, deşi timişo-

renii au câştigat ultimul act 

cu 32 la 22. Baschetbaliştii 

clujeni ajung la 22 de succe-

se în actuala ediţie a Ligii Na-

ţionale şi continuă lupta de 

urmărire a primului loc. Cei 

mai prolifi ci jucători pentru 

U-BT au fost Kyndall Dykes 

(18 puncte), Alhaji Moha-

mmed (16 puncte) şi Darrin 

Dorsey (14 puncte).

„Sunt foarte mulţumit de 

mare parte a meciului, sunt 

puţin nemulţumit de relaxarea 

de pe fi nal, când am băgat pe 

toată lumea şi nu am mai avut 

concentrarea de care aveam 

nevoie. Însă, per total, am avut 

momente foarte bune de joc, 

mai ales în sfertul al treilea, 

când ne-am dus la 20 şi ceva 

de puncte diferenţă. Am jucat 

un baschet bun şi până la ur-

mă asta ne-a asigurat victo-

ria”, a declarat, la fi nalul par-

tidei, Mihai Silvăşan, antreno-

rul principal al U-BT.

Cinci victorii consecutive 
pentru U-Banca Transilvania
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„Căprioara Carpaţilor” 
sprintează acum 
spre ceruri

Alexandra Taifas-Sicoe, atletă 
de excepţie a Clujului, a dece-
dat la venerabila vârstă de 86 
de ani. Întreaga ei carieră și-a 
desfășurat-o la Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj, unde a cuce-
rit 27 de titluri de campioană 
naţională în probele de 100m, 
200m, 400m, ștafete, cros, dar 
și 26 de recorduri naţionale. 
Olimpică și maestră a sportului, 
cu participări și victorii în nenu-
mărate concursuri internaţiona-
le, extraordinara alergătoare a 
fost supranumită pe drept 
„Căprioara Carpaţilor”. 
Odihnească-se în pace!

Trei rugbyşti clujeni 
la naţională
Echipa naţională de rugby mas-
culin U20 se pregătește în peri-
oada 23-27 martie 2019 la 
Snagov, în vederea participării 
la Campionatul European U20. 
Reunirea lotului a avut loc sâm-
bătă, la sediul Federaţiei 
Române de Rugby. De la secţia 
de rugby a CS ”U” Cluj au fost 
convocaţi trei sportivi pentru a-
ceastă acţiune a lotului naţio-
nal. Darius Plăcintar, Vlad 
Bocăneţ și Andrei Mihalache 
sunt rugbyștii universitari care 
se vor antrena sub comanda 
selecţionerului Horea Hîmpea, 
antrenorul echipei ”U” 
Prodvinalco. Campionatul 
European U20 are loc la în 
Portugalia, la Coimbra, din 27 
martie și până în 7 aprilie.

Bilanţ negativ la 
sporturile pe echipe
Două eșecuri și o singură victo-
rie au reușit sportivii universi-
tari în meciurile disputate 
weekendul trecut în judeţ. 
Voleibaliștii de la "U" Cluj au 
cedat fără drept de apel, 0-3, la 
Dej, în faţa băieţilor de la 
Unirea. Meciul a contat pentru 
prima etapă a fazei secunde în 
Divizia A1, clujenii fi ind, în con-
tinuare, pe ultima poziţie a cla-
samentului. Înfrângere și la fe-
te, ce-i drept, ceva mai greu în 
faţa gălăţencelor de la CSU 
Belor. Voleibalistele au cedat, 
2-3, în meciul disputat sâmbă-
tă, în Sala Sporturilor "Horia 
Demian". Tot acolo au jucat și 
baschetbalistele de la "U" Cluj, 
care au obţinut o victorie mun-
cită împotriva fetelor de la CS 
Municipal Târgoviște. "U" Cluj 
s-a impus la limită la capătul 
meciului contând pentru etapa 
a 14-a a fazei secunde în Liga 
Naţională de Baschet Feminin, 
scor 57-55.

Pe scurt Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Revenirea lui Dan Petrescu 

pe banca „feroviarilor” 

agită spiritele în rândul 

suporterilor campioanei.

După îndelungi specula-

ţii despre o posibilă reveni-

re în Gruia, fostul internaţi-

onal a semnat un contract 

valabil trei sezoane cu CFR 

Cluj. Deşi era vehiculată de 

luni bune, întoarcerea lui 

„Super Dan” a împărţit „fe-

roviarii” în două tabere.

Petrescu, pus la zid 
pentru lipsă de caracter?

În pofi da debutului dezas-

truos, „încununat” cu elimi-

narea istorică cu luxembur-

ghezii de la Dudelange, Toni 

Conceicao a adus un sufl u 

nou trupei din Gruia, pe ca-

re a condus-o într-un fi nal 

pe primul loc. Tot pe prima 

poziţie a lăsat echipa şi când 

a fost dat afară, după trei 

meciuri mai puţin reuşite ale 

„feroviarilor”. 

Alin Minteuan fost numit 

interimar, iar fostul mijlo-

caş a reuşit să ducă mai de-

parte munca portughezului, 

bifând o serie perfectă de 

cinci victorii consecutive. 

Acum, când „copilul 

CFR-ului” este înlocuit de 

Petrescu, fanii campioanei 

sunt revoltaţi de mişcările 

conducerii campioanei. Cu 

doar opt etape rămase din 

play-off-ul Ligii 1, plus alte 

două meciuri din semifina-

lele Cupei României, „Bur-

sucul” revine într-un mo-

ment excelent pentru CFR, 

lider în prima ligă la 4 punc-

te distanţă de CSU Craiova 

şi la 5 „lungimi” de FCSB. 

A venit să culeagă laurii 

muncii altora?

„Nu ştiam de ce mă vor 

întruna, mai ales că echipa 

mergea bine, avea rezulta-

te. Nu eram sigur dacă era 

bine să mă întorc şi de ace-

ea au decurs aşa greu şi ne-

gocierile. Dar, când patro-

nul pleacă în Dubai, unde 

eu eram în vacanţă şi apoi 

te trezeşti cu el la uşă, în-

seamnă că într-adevăr te 

vrea şi atunci e clar că tre-

buie să mergi, nu mai ai 

cum să refuzi. Nu, că mă 

simt obligat, dar când te 

vrea cineva cu adevărat, tre-

buie să mergi”, a recunos-

cut Dan Petrescu, declara-

ţie care pune din nou la în-

doială onestitatea conduce-

rii „feroviarilor”. În urmă cu 

doar câteva săptămâni, CFR 

Cluj venea cu un comunicat 

în care era respinsă orice 

discuţie cu un posibil înlo-

cuitor pentru Minteuan, re-

confirmat atunci în funcţie.

Cu o semnifi caţie aparte 

pentru „frânari”, Minteuan 

a ales să înghită înlăturarea 

de la cârma echipei, accep-

tând să fi e secundul lui Pe-

trescu. „Am vorbit cu Min-

teuan de cum am ajuns la 

stadion. L-am felicitat pen-

tru rezultatele pe care le-a 

avut şi l-am rugat să lucre-

ze în continuare alături de 

mine. De ce? Pentru că am 

nevoie de el, mai ales că el 

a stat mereu lângă echipă. 

Eu am stat departe de ei în 

ultimul timp, aşa că am ne-

voie de un om ca Alin!”, a 

precizat „Bursucul”.

Cu toate că nu va avea un 

salariu pe măsura celui din 

China, Petrescu s-a apucat de-

ja de treabă, prima decizie fi -

ind luată în cazul lui Camo-

ra. Portughezul este din nou 

căpitanul CFR-ului, după ce 

banderola i-a fost „confi sca-

tă” de conducere în urma ten-

siunilor de la duelul cu Astra, 

1-1, ultimul meci al lui Con-

ceicao pe banca „feroviarilor”.

A anulat conferinţa 
de prezentare!

Anunţul oficial al insta-

lării lui Dan Petrescu a stâr-

nit reacţii mixte pe reţelele 

de socializare. Mulţi fani ai 

trupei din Gruia susţin că 

mişcarea este un semn al 

lipsei de respect faţă de Min-

teuan. Alţii îl consideră mer-

cenar pe „Super Dan”, plân-

gându-se că jocul ultra-prag-

matic al acestuia va coinci-

de cu lipsa de spectacol fot-

balistic. Cert este că nici chi-

nezilor nu le-a picat bine a-

legerea lui Petrescu. „CFR 

Cluj a anunţat oficial întoar-

cerea lui Dan Petrescu. Toa-

tă lumea a rămas şocată de 

această veste. A reziliat din 

propria iniţiativă contractul 

cu Guizhou şi a plecat de la 

echipă. Are un comporta-

ment egoist şi iresponsa-

bil!”, îl acuză chinezii de la 

publicaţia Sohu.

Colac peste pupăză, deşi 

era anunţată o conferinţă de 

presă în care Petrescu urma 

să fie prezentat oficial, CFR 

a anulat întâlnirea cu presa 

în ultima secundă. „Din ca-

uza oboselii acumulate în 

ultimele zile, a orelor mul-

te petrecute în avion şi a 

lipsei de odihnă, antrenorul 

nostru Dan Petrescu nu se 

simte bine pentru a partici-

pa la conferinţa de presă”, 

se arăta într-un comunicat 

al clubului, care a amânat 

evenimentul pentru urmă-

toarea săptămână. Oare ve-

chiul-nou antrenor al „fero-

viarilor” are nevoie de timp 

pentru a se pregăti de între-

bările incomode..?

Dan Petrescu tulbură apele la CFR!
Suporterii campioanei nu văd cu ochi buni revenirea lui în Gruia

CFR Cluj a anunţat ofi cial întoarcerea lui Dan Petrescu

Rezultate nemulţumitoare 

pentru formaţiile clujene 

din Seria a V-a a ligii terţe.

Singura echipă care a re-

uşit să bifeze toate cele trei 

puncte în joc a fost Sănăta-

tea Cluj, elevii pregătiţi de 

Kis Csaba şi Dan Matei în-

vingând, la limită, 1-0, Avân-

tul Reghin. Unicul gol al par-

tidei a fost marcat în minu-

tul 23, din penaltyul trans-

format de Cristian Paul. „Vi-

ruşii verzi” îşi continuă ast-

fel seria de invincibilitate, 

acumulând 37 de puncte (lo-

cul 4), cu nouă mai puţine 

decât liderul seriei, ACS Co-

muna Recea.

După înfrângerea la scor 

de neprezentare în faţa Uni-

rii Dej, 0-3, echipa secundă 

a campioanei a bifat un nou 

eşec, 1-2 în Harghita, pe te-

renul celor de la AFC Odor-

heiu Secuiesc. Golul de onoa-

re al CFR Cluj II a fost reuşit 

de Emanuel Dat, dintr-un pe-

nalty transformat în minutul 

62 al partidei, la scorul de 

1-0 pentru harghiteni. Cu un 

lot extrem de tânăr, cel mai 

„bătrân” jucător fi ind născut 

în 2000, micii „feroviari” au 

terminat partida în 10 oameni 

după ce Cezar Bud, afl at la 

debutul în Liga a 3-a, a pri-

mit al doilea cartonaş galben. 

Cu două înfrângeri în ultime-

le două partide, CFR Cluj II 

a căzut pe 5, în spatele Să-

nătăţii (33 puncte).

Adversara din weeken-

dul trecut a echipei secun-

de a feroviarilor nu a reu-

şit să lege a doua victorie 

consecutivă. Unirea Dej a 

fost înfrântă, pe teren pro-

priu, de ACS Comuna Re-

cea, scor 0-1, unicul gol al 

partidei fi ind marcat spre 

sfârşitul primei reprize de 

fostul "student" Brian Le-

mac. Dejenii rămân în zo-

na fi erbinte a seriei, locul 

12 cu 19 puncte, la egalita-

te cu Odorheiu Secuiesc, 

echipă afl ată pe primul loc 

retrogradabil. În contrast, 

Sticla Arieşul Turda mai fa-

ce un pas important spre 

rămânerea în eşalonul terţ 

după remiza albă, 0-0, de 

pe teren propriu cu Olim-

pic Cetate Râşnov. Turdenii 

sunt pe 7, cu 29 de puncte 

şi par să fi  rezolvat proble-

ma rămânerii în Liga a 3-a.

Doar „viruşii verzi” au fost sănătoşi în Liga a 3-a!
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