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Se lucrează sau nu
la nodul N-Mănăștur?
Clujenii se plâng că lucrările pentru
modernizarea Podului N înaintează
prea încet.
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Motocicletă din 1972,
expusă la Cluj

Prezenţă spectaculoasă la vot. 61%
dintre alegătorii
clujeni au pus
ştampila pe buletinele de vot.
Faţă de alte alegeri
europarlamentare,
prezenţa la urne a
fost peste aşteptări.
Paginile 4-5

Clujeanul Dorin Racz a expus, pentru prima oară în România, o motocicletă Harley
Davidson din 1972.
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300 de kilometri
pe jos pentru Papă
Trei clujeni au pornit pe jos spre Şumuleu pentru a asista la slujba oﬁciată de
Papa Francisc.
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Un bărbat s-a împușcat
în cap într-un poligon din Florești

Suspectul jafului de la CEC Bank
din Mărăști, prins de polițiști

Un bărbat de 41 de ani este
grav rănit după ce s-ar ﬁ
împușcat în cap într-un poligon
din Florești. „Se fac cercetări la
fața locului pentru lămurirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului”, spun polițiștii.
„Duminică, în jurul orei
18:35, am fost sesizați prin
112, despre faptul că în loca-

Bărbatul care a încercat să jefuiască o bancă în iunie 2018 în
cartierul Mărăşti a fost prins la
aproape un an distanţă.
Polițiștii și procurorii clujeni
au pus sub acuzare un bărbat
pentru tentativa de jaf de la
agenția CEC Bank din cartierul
Mărăști, din vara lui 2018. Este
vorba de un cetățean italian, arestat recent în baza unui mandat european de arestare, având
de executat o pedeapsă în Italia.
În iunie, 2018, un bărbat a încercat să jefuiască agenția CEC
Bank din cartierul clujean
Mărăști, având fața acoperită și
un pistol de plastic. O casieriță
cu experiență nu s-a speriat și
nu i-a dat bani, astfel că tâlharul a plecat nervos. După aproape un an, anchetatorii clujeni au
pus sub acuzare un bărbat pen-

PUBLICITATE

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

litatea Florești, în incinta unui
complex comercial, într-un
poligon de tragere privat, amplasat subteran, o persoană are o plagă în zona capului,
produsă prin împușcare. Bărbatul are 41 de ani. La fața locului se află polițiști pentru
lămurirea tuturor aspectelor”,
transmite IPJ Cluj.

tru această tentativă de tâlhărie.
Este vorba de Roberto Sandrelli,
cetățean italian, în vârstă de 54
de ani, reținut în Florești în 15
mai. Pe numele acestuia exista
un mandat european de arestare, având de executat în Italia o
pedeapsă de 5 ani și 2 luni pentru tâlhării.
„În poﬁda amenințărilor, bărbatul nu a reușit să sustragă bani
și a părăsit în grabă incinta băncii. În urma investigațiilor complexe efectuate, polițiștii au
reușit să identiﬁce un cetățean
italian, în vârstă de 54 de ani,
bănuit de comiterea faptei. În
imobilul în care locuia bărbatul,
polițiștii au găsit și ridicat obiecte vestimentare care interesează
cauza, un pistol tip Airsoft, un
dispozitiv cu electroșocuri”,
spun polițiștii.

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Lucrările la primul tronson
din ţară al Autostrăzii
Transilvania, de circa cinci
kilometri, au demarat
„în forţă”, a declarat ministrul Transporturilor,
Răzvan Cuc, într-o vizită
pe şantierul din Biharia.
El a aﬁrmat că va oferi sprijin guvernamental pentru ﬁrmele constructoare care au promis
că vor ﬁnaliza tronsonul 3C3
chiar în acest an, deşi au la dispoziţie 15 luni pentru execuţie.
„Practic, de astăzi (n.red.
vineri) dăm startul lucrărilor
în forţă la acest obiectiv de investiţii, pe care antreprenorul
şi l-a asumat că-l va termina
până la sfârşitul acestui an”,
a precizat Cuc pe şantier, în
nodul rutier Biharia.
Ministrul a apreciat că, deşi
ordinul de începere a proiectării a fost dat pe 18 ianuarie, ﬁrmele au terminat mai repede
proiectarea, având la dispoziţie
patru luni, şi au început lucrul
pe 13 aprilie.
„Este foarte important de
spus. Mai avem un caz similar
şi la Centura Bacăului şi la drumul de mare viteză Piteşti –
Craiova, unde tot un antreprenor român a devansat proiectarea cu mai mult de şase luni.
Într-adevăr, vremea a fost potrivnică, dar aici nu s-a stat,
pentru că s-a lucrat la toate dru-

Lucrările pentru tronsonul ce leagă Autostrada Transilvania de Ungaria au început în luna februarie a acestui an

murile tehnologice astfel încât
să se poată intra masiv, de îndată ce vremea va permite, la
terasament şi la autostradă şi
au fost aduse cantităţi însemnate de agregate pentru a ﬁ puse în operă la acest obiectiv”,
a spus ministrul.
Răzvan Cuc a menţionat că
Guvernul României îl va ajuta pe constructor să realizeze
acest obiectiv prin programul
de accelerare.
„Adică îi vom pune la dispoziţie fonduri suplimentare faţă
de valoarea contractului, pentru
a putea mări şi capacitatea de
lucru, ca să lucreze şi în timpul
nopţii şi să-şi aducă utilaje suplimentare. Este un proiect care

a pornit pe vremea guvernării
PSD, contractul s-a încheiat pe
vremea guvernării PSD şi se va
ﬁnaliza acest tronson 3C3 tot în
timpul guvernării PSD”, a spus
ministrul Transporturilor.
Secţiunea 3C3 Biharia-Borş
din autostrada Transilvania este o lucrare cu un contract în
valoare de 134 milioane de lei,
semnat în decembrie 2018, ordinul de începere a proiectării
a fost primit în ianuarie, iar ordinul de începere a execuţiei a
fost primit pe 13 aprilie.
Pe lungimea tronsonului în
lucru spre frontiera cu Ungaria, de cinci kilometri, se vor
construi în total cinci pasaje,
dintre care unul peste auto-

stradă, pe traseul către graniţa cu Ungaria urmând să se
amenajeze şi o parcare în proximitatea frontierei.
Termenul de execuţie este de
19 luni, din care primele patru
luni au fost pentru proiectare.
Construcţia presupune şi realizarea unui nod rutier, respectiv nodul Biharia, cu cinci bretele şi trei pasaje, alături de alte poduri şi pasaje peste DN
19, peste calea ferată Oradea-Satu Mare şi peste un drum de
exploatare peste autostradă.
Lucrările vor ﬁ executate de
asocierea Trameco SA – Vahostav SK AS – Drumuri Bihor SA
– Drum Asfalt SRL – East Water Drillings SRL.

Primăria întreabă şoferii care e scopul
pentru care intră în Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca realizează mai multe anchete
în cadrul studiilor
de circulație pentru
centura metropolitană.
Potrivit municipalităţii, aceste anchete de traﬁc vor ﬁ realizate în 5 zone de intrare-ieșire
din municipiu: Calea Florești -zona fostului magazin Praktiker,
Calea Turzii- zona Petrom, str.
Traian Vuia- după Lukoil spre
centru, Bd. Muncii (după
intersecția cu str. D.Georgescu
Kiriac spre centru), str. Frunzișului
zona stațiilor de transport în comun adiacente liniei nr. 29.
Anchetele se vor realiza în ziua de marți, 28 mai, în intervalele orare 8.00-10.00 pentru sensurile de intrare în municipiu,
respectiv 16.00-18.00 pentru sensurile de ieșire din municipiu și
vor ﬁ efectuate de cadre didactice și studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Întrebările ce vor ﬁ adresate
șoferilor în cadrul anchetei sunt
următoarele:

Din ce direcție se deplasează? (exemplu: Florești sau Oradea etc.)
Înspre ce direcție se deplasează? (exemplu: Baia Mare sau
Dej sau cartierul Mărăști etc.)
Care este scopul deplasării?
( exemplu: serviciu sau școală,
tranzit, comerț etc.)
„Rugăm participanții la traﬁc să manifeste răbdare și
înțelegere pentru disconfortul
creat prin restricția de circulație
pe o singură bandă pe sens în
perioada de recenzare. Reamintim faptul că acest proiect major pentru municipiu va duce la
descongestionarea arterelor de
intrare/ieșire, asigurând o conectivitate mai bună a localităților
învecinate la municipiu”, transmite Primăria Cluj-Napoca.
Primarul Emil Boc a anunţat că au fost trimise către Ministerul Transporturilor mai multe variante de traseu a viitoarei
centuri metropolitane. Edilul
spune că până la sfârşitul anului „va ﬁ pusă pe masă” auto-

rizaţia de construire a acestei
centuri. Viitorul drum, lung de
38 km şi care va lega Gilăul de
Apahida, are o alocare ﬁnanciară de la Comisia Europeană de
150 de milioane de euro.
Primăria Cluj-Napoca şi-a asumat realizarea studiilor pentru centura metropolitană. Primul pas a fost licitaţia pentru
realizarea studiului de fezabilitate, a planului urbanistic zonal şi a proiectului de autorizaţie de construcţie. Jumătate

din centura metropolitană este pe raza municipiului ClujNapoca, restul pe raza celorlalte comune. Proporţional, ﬁecare unitate administrativ-teritorială va suporta costul studiului de fezabilitate.
„Acum sunt prevăzuți 150
milioane de euro (n.red. pentru
centura metropolitană), care
există la Guvern, dar se pare că
va costa mai mult, având în vedere probleme tehnice care sau ivit”, admite Boc.
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Se modernizează sau nu Podul N?
Boc: Muritorii de rând văd că nu se lucrează
Clujenii se plâng că lucrările pentru modernizarea pasajului denivelat „Nod N” înaintează prea încet.
În replică, primarul Emil Boc spune că doar muritorii de rând văd că la pod nu se lucrează.
Primarul Clujului spune
că a cerut muncitorilor
să nu blocheze o bandă
de circulaţie
şi le-a transmis celor
care susţin că în zonă
nu se lucrează că există
nişte etape care
trebuie respectate.
„Am comunicat foarte
clar ca dimineaţa când vine lumea spre Cluj să tragă
balizele şi să nu blocheze
o bandă de circulaţie, mă
refer pe axa principală, pe
Calea Floreşti. În ce priveşte lucrările de sus de la pod,
vreau să ştiţi, chiar dacă pare că nu se lucrează în fiecare moment, acolo sunt
nişte etape de lucru care
presupun trecerea unei perioade de timp de la proceduri cu ciment, armări şi
aşa mai departe, consolidări, care presupun de la
realizare până la etapa următoare trecerea unei perioade de timp astfel încât să
se consolideze partea de armături. Cei care sunt de specialitate înţeleg acest lucru,
noi, muritorii de rând, vedem doar că trece un interval de timp în care vedem
practic că nu se lucrează
acolo. Dar acea consolidare a podului trebuie făcută
conform unor termene stabilite de experţii în construcţii pentru ca lucrarea să fie

INTERNAUT
„50 de m de pod o
eternitate, în China
a fost demolat și
refăcut peste noapte
un pod de vreo 200
de metri. Noi stăm
la 50 de m 4 luni”.

INTERNAUT
„Eu de câte ori trec
pe acolo nu văd
niciun muncitor
la treabă. Utilajele
sunt parcate
și muncitorii stau
la umbră”.

Podul N, o istorie veche de 41 de ani
Pasajul Nod N, care reprezintă legătura dintre cartierele
Mănăștur și Grigorescu, are o vechime de 41 de ani,
timp în care nu s-au făcut decât reparaţii minore la cale
și trotuare. Pasajul supratraversează Calea Florești-DN 1,
fiind situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.
Despre intrarea în Cluj-Napoca din zona nodului N,
Primăria spunea că este mai aglomerată decât șoseaua
București-Otopeni, fiind tranzitată zilnic de către 60.000
de mașini. În zona pasajului denivelat de la nodul N,
administrația a autorizat și un bloc turn cu 25 de etaje
care în prezent se află în șantier.
Despre podul de la nodul N, bicicliștii spun că aici
Primăria a construit cea mai periculoasă pistă de biciclete
din oraș.
Lucrările de modernizare pentru Podul „N” au început în luna februarie și ar dura până în octombrie

certificată din punct de vedere tehnic. Ce am putut diminua ca disconfort, şi mă
refer la acele balize care
erau puse dimineaţa au fost
înlăturate astfel încât să se
poată circula normal, partea de deasupra de pe pod,
unde s-au făcut lucrări de
intervenţie, acolo nu avem
ce face, trebuie să treacă
nişte intervale de timp să
mergi dintr-o etapă în alta
pentru consolidarea podului. Acesta este răspunsul
pe care l-am verificat şi eu

de la specialişti”, a precizat
Emil Boc.
În luna februarie, Primăria Cluj-Napoca a anunţat
începerea lucrărilor pentru
modernizarea Podului „N”.
Pasajul reprezintă una dintre principalele căi de acces
în municipiul Cluj-Napoca
dinspre Oradea şi asigură legătura între cartierele Grigorescu şi Mănăştur.
„Organizarea de şantier
în vederea începerii lucrărilor a fost demarată şi se
vor efectua reparaţii la in-

frastructura şi suprastructura pasajului. La partea superioară a pasajului vor fi
refăcute în totalitate calea,
hidroizolaţia, bordurile şi
trotuarele existente. Faţada
pasajului va fi modernizată complet, sistemul arhitectural va fi alcătuit din
plăci de aluminiu eloxat pe
o structură metalică, ancorată în elementele armate
de beton ale pasajului. Parapetul pietonal va fi compus din aceleaşi tipuri de
lamele din aluminiu şi pa-

nouri din tablă plană perforată”, transmitea la acea
dată municipalitatea.
De asemenea, va fi modernizat iluminatul public
şi va fi instalat sistem de supraveghere video, iar faţada modernizată va avea un
sistem de iluminat modern.
La finalizarea lucrărilor
pasajul va avea 51,3 m lungime: – partea carosabilă –
18,50 m lăţime; – pistă de
biciclişti de 2 m lăţime pe
partea dreaptă; – trotuare
de 1,30 m lăţime pe partea

dreaptă, respectiv de 1 m
lăţime pe partea stângă.
„Pe perioada de execuţie
circulaţia nu va ﬁ închisă, vor
exista doar restricţii de circulaţie pe sensuri, va ﬁ asigurată circulaţia pietonală şi se
va lucra sectorial”, preciza
Primăria Cluj-Napoca.
Valoarea totală a investiţiei este de 6.010.214,93 lei
fără TVA. Lucrările vor fi realizate de către SC Diferit
SRL, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 9 luni
de zile.

Avarie majoră la Compania de Apă Someş:
Emil Boc, mesaj pentru Anna Horvath:
„Îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut” mai multe localităţi, fără apă potabilă
Emil Boc i-a transmis un
mesaj Annei Horvath, cea
care a ocupat funcţia de
viceprimar al Clujului, dar
care şi-a dat demisia după
ce a fost condamnată
într-un dosar pentru traﬁc
de inﬂuenţă.
Fostul viceprimar Anna Horvath şi-a înaintat demisia din
funcţia de consilier local. Locul
său a fost luat de Kinizsi Zoltan, următoarea persoană pe listele de candidaţi UDMR pentru
alegerea Consiliului Local.
În şedinţa extraordinară de
Consiliu Local de vineri, a fost
aprobată demisia fostului viceprimar şi consilier local Anna
Horvath. Înainte ca noul consilier local, Kinizsi Zoltan să depună jurământul, primarul Emil
Boc a ţinut să îi mulţumească
Annei Horvath pentru colaborare. Nu a comentat însă decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie referitoare la condamnarea fostului viceprimar UDMR.
„Scurtă consideraţie morală
şi de suﬂet. Niciunul dintre noi
nu a comentat şi nu va comenta sentinţe deﬁnitive, dar asta

nu ne opreşte să facem câteva
aprecieri şi vreau să îi mulţumesc public doamnei viceprimar pentru munca depusă pentru comunitate, pentru susţinerea proiectelor şi pentru politica de susţinere a dimensiunii
sociale. Sunt politici pe care
le-am propus şi susţinut împreună”, a aﬁrmat Boc.
Şi actualul viceprimar UDMR,
Olah Emese a ţinut să facă câteva aprecieri referitoare la activitatea Annei Horvath.
„În numele grupului UDMR
considerăm că activitatea sa a
contribuit la dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca. Considerăm că este o persoană de apreciat pentru întreaga activitate şi
să sperăm că în viitorul cât de
cât apropiat o vom avea alături
de noi”, a declarat Olah Emese.
Anna Horvath şi-a înaintat
cererea de demisie în ziua în care a fost pronunţată sentinţa deﬁnitivă de către Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
„Doresc să vă mulţumesc şi
pe această cale atât pentru încrederea domniilor voastre, cât
şi pentru colegialitatea şi cola-

borarea de aproape 5 ani, în care am reuşit să implementăm
împreună proiecte de mare anvergură, să stabilim o traiectorie europeană, o atmosferă de
bună convieţuire şi de respect
reciproc – sper, ireversibile acestei urbe”, a notat fostul viceprimar Anna Horvath, în cererea
de demisie.
Fostul viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, Horvath Anna, a fost condamnat de ÎCCJ la
doi ani de închisoare cu suspendare pentru traﬁc de inﬂuenţă
într-un dosar început în perioada campaniei electorale pentru
alegerile locale din 2016. Sentinţa este deﬁnitivă. Instanţa a mai
decis să impună fostului viceprimar să frecventeze un program
de reintegrare socială derulat de
serviciul de probaţiune.
„Pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpata va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Asociaţiei Filantropice Medical-Creştină Cluj sau Regiei Autonome
a Domeniului Public Cluj, pe o
perioadă de 100 de zile lucrătoare”, se subliniază în sentinţă.

Mai multe localităţi din
Cluj au rămas fără alimentare cu apă de vineri seară
din cauza unei avarii majore, anunţă un comunicat al
Companiei de Apă Someş.
Municipiile Gherla, Dej şi zece comune din zona de nord a
judeţului Cluj au rămas fără apă potabilă după ce aducţiunea
Companiei de Apă Someş s-a
rupt la Iclod.
„Am fost la faţa locului şi am
constatat cu îngrijorare că situaţia nu este una bună. Clujenii
din Gherla, Dej şi comunele din
zonă trebuie să aibă apă potabilă cât de repede. Fac un apel la
responsabilitate, îi invit pe vicepreşedinţii şi preşedintele Consiliului Judeţean Cluj să vină la
faţa locului şi să se asigure că
instituţia din subordine este operativă. Aceşti lideri judeţeni sunt
bine plătiţi de contribuabili pentru a ﬁ permanent la dispoziţia
clujenilor, prin urmare le solicit
să facă teren şi să supervizeze
lucrările, pentru că este vorba de
o intervenţie de urgenţă!”, declara, vineri seara, deputatul PSD
de Cluj Horia Nasra.

COMUNICAT COMPANIA DE APĂ SOMEȘ
„Avarie remediată după aproape 24 de ore de
lucru continuu (…) Există în continuare riscul ca
Someșul să rupă malul și aductiunea în alt loc.
Pentrut a preveni pe viitor așa ceva, în viitorul
foarte apropiat vom încerca să deviem circa
100 m din aducțiune de lângă mal”.
Sâmbătă, Compania de Apă
Someş a anunţat că a reuşit remedierea problemelor la aducţiunea Cluj-Gherla, iar localităţile
afectate vor avea apă potabilă.
„Din cauza unei avarii majore pe aducţiunea Cluj – Gherla,
în zona localităţii Fundătura, se
va întrerupe alimentarea cu apă
pe aliniamentul Fundătura – Dej,

ﬁind afectate toate localităţile rurale din această zonă, precum şi
localităţile Dej şi Gherla, începând cu data de vineri 24 mai.
Vom ţine clienţii la curent cu
eventualele modiﬁcări care pot
surveni cu ocazia efectuării lucrărilor de remediere ale acestei
avarii”, arăta un comunicat al
Companiei de Apă Someş.
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Alegeri europarlamentare. Prezență
județul Cluj, în ciuda cozilor
Clujenii au votat, ieri, pentru alegerile europarlamentare 2019 și referendumul pentru justiție. A fost o zi importantă,
Prezenţa pe ţară la alegerile europarlamentare a
fost, duminică, până la
ora 21.00 când s-au închis
urnele, de 48,95%, potrivit datelor înregistrate pe
site-ul Biroului Electoral
Central. Cele mai mari
procente la vot s-au înregistrat în judeţele: Ilfov –
63,78%, Cluj – 61,09%
şi Giurgiu – 55,42%.
România are 33 de mandate de deputat alocate în
PE, dintr-un total de 751.

KLAUS IOHANNIS |
președintele României
„Dragi români, sunteţi
fantastici. Aţi participat în
număr mare la alegerile
europarlamentare şi la
referendum. Asta arată
cum văd românii această
guvernare pesedistă
eşuată. Este clar că acest
accident al democraţiei
româneşti care este
guvernarea PSD trebuie
să dispară. Este un
rezultat care nu poate să
ﬁe interpretat în niciun
alt fel. Vă mulţumesc că
aţi votat. Aţi votat
penturu România
europeană, prosperă,
cinstită şi sigură.“

Cozi infernale
În judeţul Cluj nu au fost
sesizate nereguli în procesul
de votare, dar la mai multe
secţii din municipiul Cluj-Napoca s-au format cozi, zeci de
oameni aşteaptând să-şi exercite dreptul la vot. Oameni de
toate vârstele au stat la coadă
între 10 şi 30 de minute pentru a intra în secţie şi a vota.

Clujeni cu care ne mândrim
Primul cetăţean român care şi-a exprimat dreptul la vot

La mai multe secții de votare din Gheorgheni, Mănăștur sau Zorilor s-au format cozi interminabile

la alegerile europarlamentare
şi pentru referendum a fost
un clujean.
Dan Coroian-Vlad s-a prezentat la prima oră la urne în
secţia deschisă în Auckland,
Noua Zeelandă. În 2014, tot
clujeanul a fost primul cetăţean român care a votat la ale-

gerile prezidenţiale, turul al
II-lea, dar şi la alegerile parlamentare din 2016.
„1-0 înpotriva hoţiei! La alegerile prezidenţiale, mă găseam
în aceeaşi locaţie şi aceeaşi
postură, de a ﬁ primul care îşi
dă votul. Atunci, cu maximă
disperare, îmi arătam degetul

mijlociu aceleiaşi grupări maﬁote deghizate în partid politic, care parazitează, până la
blocaj, ţara. Ei bine, aparent
nu s-a schimbat nimic, sau mai
rău: am ignorat ultimele alegeri parlamentare şi o parte
dintre noi ne-am lăsat amăgiţi
de un discurs populist, utopic,

ce masca interese proprii. Am
ajuns din nou conduşi de hoţi şi de tâmpiţi, dar diferenţa
e că, acum, avem cu cine vota, avem speranţa că buboiul
se sparge şi cumva, încet, aşezat, ieşim din marasm. Şi vom
ajunge departe. Îmi pun speranţa în voturile care vor ur-

ma, sunt convins că putem
schimba multe, alături de oameni politici noi, educaţi,
oneşti. Sper ca într-o bună zi
să mă pot întoarce acasă, la
Cluj, fără regrete. Hai că se
poate!”, a scris, pe Facebook,
clujeanul stabilit în Auckland,
Noua Zeelandă.
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Cum s-au văzut alegerile
Chiar și vârstnicii speră că,
Prin județul Cluj, atât la oraș cât și la țară, mai mult ca oricând, lumea s-a înghesuit la vot.
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro
Fiind duminică, de obicei,
prin localităţi este pustiu.
Oamenii ori stau acasă să
se odihnească, ori merg
încet, cu paşi rari, spre
biserică. Majoritatea, desigur, sunt vârstnici. Mulţi
dintre ei se opresc înainte
de slujbă la secţia de votare. În Huedin, o femeie
trecută de optezci de ani,
păşind cu grijă, se sprijină
de braţul nepoatei ei.
„Eu nici nu văd, nici nu ştiu
cu cine să votez, dar ma ajuţi
cu, că tu ştii mai bine. Votul
meu e pentru tine, că eu cine
ştie câte zile mai am pe lumea
asta. Să trăieşti tu mai bine”,
îi spune nepoatei şi intră împreună în secţia de votare.
Deşi e e puţin trecut de
nouă dimineaţa, zeci de persoane au votat deja. Alte familii îşi aşteaptă rândul. Au
venit împreună bunici, părinţi, nepoţi, ca un ritual.
Apoi se îndreaptă, tot împreună, spre biserică.

„Degeaba au crescut
pensiile dacă au crescut
şi preţurile”
La câteva zeci de kilometri de Cluj-Napoca, în satul

Călata, pe liste erau 312 de
persoane cu drept de vot. Până după-masă, aproape jumătate îşi exercitaseră votul.
Doi pensionari, soţ şi soţie,
se îndreaptă spre şcoala din
sat, care a devenit secţie de
votare. Amândoi cărunţi, pe
feţele şi mâinile lor văzându-se anii care au trecut şi efortul pe care l-au depus,
muncind. Ea poartă o pereche veche de ochelari, care
a fost reparată de nenumărate ori. Nu îşi permite una nouă, pensia nu le ajunge.
„E dreptul nostru, trebuie
să îl exercităm şi sperăm că
va ﬁ mai bine. Oricum referendumul e mai important
decât Europarlamentarele”,
spune bătrânul.
„Trebuie să avem grijă de
ce se întâmplă la noi în ţară,
la noi acasă. Ce se întâmplă
la noi e dezastru. Nu vedeţi
că nu mai sunt legi? De fapt
sunt, dar nu pentru noi, pentru ăştia de jos. Doar pentru
cei de la conducere”, explică
soţia lui.
„Sunt pensionar, am lucrat aproape 50 de ani şi am
1.300 de lei pensia. A mărit-o PSD-ul? Cu cât? Degeaba au mărit-o dacă au crescut şi preţurile şi au dat drumul la hoţi. Nu ne mai des-

curcăm cu pensia şi avem
doar cheltuielile casei. Mărirea pensiei e vax pe lângă
celelalte rele pe care le-au
făcut”, adaugă bărbatul.

„Nu îmi spune
nimeni cu cine votez!”
Tot în Călata, alţi săteni
nu au fost atât de dornici să
discute cu presa. Sceptici,
s-au abţinut de la comentarii. Nu vor ca cineva să îi
acuze că votul lor a fost
„cumpărat”.
„Am votat pentru Europarlamentare. E dreptul meu!
Am votat cu cine am vrut!
Nu îmi spune nimeni cu cine să votez”, a zis un vârstnic, uitându-se în stânga şi
în dreapta, să nu care cumva să-l vadă cineva stând de
vorbă cu străini, după care
şi-a continuat drumul.

Cu toţii
vor să ﬁe mai bine în ţară
Patru femei, mergând două câte două în jos pe uliţa
principală a satului Văleni,
tocmai se întorceau de la secţia de votare amenajată în
căminul cultural.
„Am fost, am votat, dar
nu am ştiut ce votăm. Suntem bătrâne, mai bine îi întrebaţi pe tineri. Ne-au aju-
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record de 61% pentru
și așteptărilor infernale
în care România și-a decis viitorii reprezentanți în Parlamentul European.
Un clujean ce locuieşte de
mai bine de doi ani în Ţara
Galilor a anunţat pe o reţea
de socializare că oferă transport gratuit românilor care doresc să ajungă la secţia de votare din Cardiff.
Dan Brînduşan este unul
dintre miile de românii ce
trăiesc în Ţara Galilor. Pentru că se consideră privilegiat de faptul că locuieşte în
apropierea secţiei de votare
din Cardiff, Dan a decis să
îşi pună maşina la dispoziţia
conaţionalilor ce doresc să
îşi exercite dreptul de vot dar
care, din diferite motive, nu

au posibilitatea să ajungă la
singura secţie de votare din
Ţara Galilor.
„Mă consider un privilegiat Am secţia de votare la
20 de kilometri. Problema e
.. că e o singură secţie de votare în Ţara Galilor. Numai
în Cardiff, Newport şi Swansea suntem peste 10.000 de
români pe o rază de 70 de kilometri. Merită să îţi pierzi
doua ore din viaţă pentru viitorul european al României
şi pentru o ţară fără corupţi
în funcţiile publice", a declarat Dan Brînduşan pentru Monitorul de Cluj.

DAN BARNA | lider
USR-PLUS
„Ceea ce s-a întamplat
duminică în diaspora
arată o dată în plus că
acest guvern trebuie
să plece. Cerem în
mod oﬁcial formal si
explicit demisia
guvernului Viorica
Dăncilă pentru mizeria
pe care au făcut-o din
nou cetățenilor din
diaspora după ce
averau experiența din
2014. Acest lucru este
de neacceptat.“

LIVIU DRAGNEA |
președinte PSD
„În mod special să le
mulţumesc românilor
care au votat cu PSD, care
şi-au păstrat încrederea
în programul nostru de
guvernare, în ceea ce am
făcut pentru viaţa lor,
pentru creşterea
economică a României.
Nu sunt nişte rezultate
care să bucure PSD.
Trebuie făcute analize
foarte rapid şi serios în
partid. Eu în viaţa mi-am
asumat şi ce nu am făcut
şi ce am făcut.“

Exit-poll CURS-Avangarde: PSD - 25,8%, PNL -25,8 %, Alianţa USR PLUS - 23,9 %
Partidul Social Democrat a obţinut 25,8%
din voturile exprimate la alegerile europarlamentare de duminică, Partidul Naţional
Liberal - 25,8 %, iar Alianţa 2020 USR PLUS
- 23,9 %, potrivit sondajului realizat la ieșirea de la urne de CURS și Avangarde.
Datele sunt valabile pentru ora 19.30,
precizează autorii cercetării, într-un comunicat de presă.
Partidul Pro România a obţinut 5,7 %,
UDMR - 5,4 %, PMP - 5,2 %, ALDE - 4,9

%. Celelalte formaţiuni au întrunit un total de 3,3% din opţiuni.
Eșantionul pentru exit-poll a fost format din
400 de secţii de votare. Acesta a fost stratiﬁcat, pe mediile urban și rural și pe regiuni
istorice. Au fost utilizaţi 450 de operatori de
interviu, operatori de introdus date și experţi în coordonarea cercetării și analiza datelor, din partea celor două institute.
Numărul de persoane intervievate a fost
de peste 20.000. Ponderea refuzurilor de

a răspunde la chestionar a fost de circa
18%. Având în vedere ponderea refuzurilor și alte diﬁcultăţi întâmpinate în secţiile
de votare, independente de institutele de
sondare, marja teoretică de eroare prevăzută pentru ancheta realizată în eșantionul de secţii de votare din România este
de +/-2%, la un nivel de încredere de
95%, precizează autorii cercetării.
Eșantionul construit pentru exit-poll nu a
inclus secţii de votare din străinătate.

prin județul Cluj.
dacă vor vota, vor avea un trai mai bun
Au stat zeci de minute la coadă, în speranța că votul lor îi va ajuta să ducă un trai mai bun.

„Chiar e multă lume
înăuntru, iar asta e
bine. Este o obligație
civică și e normal să
votăm. Ne plângem
că nu ne este bine,
dar nu facem nimic.
De regulă cei
nemulțumiți nu merg
la vot. Referendumul
poate va sensibiliza
puțin conducerea. S-a
mai făcut referendum,
dar nu s-a întâmplat
nimic. Dar dacă tot s-a
organizat și s-au
cheltuit niște bani,
măcar să votăm.“
conducere totul merge
prost”, a zis capul familiei.
„Tot mai bine aşteptăm şi
tot mai rău primim. Noi
ne-am făcut datoria, am votat, acum sperăm la ce e mai
bine”, completează o femeie trecută de prima tinereţe.

Şi tineri şi bătrâni la vot
La Primăria Mănăstireni
se stă la coadă, atât înăuntru cât şi afară. Ies câte unul
şi intră câte trei, patru, ﬁe
ei tineri sau vârstnici.
„Chiar e multă lume înăuntru, iar asta e bine. Este
o obligaţie civică şi e normal să votăm. Ne plângem

că nu ne este bine, dar nu
facem nimic. De regulă cei
nemulţumiţi nu merg la vot.
Referendumul poate va sensibiliza puţin conducerea.
S-a mai făcut referendum,
dar nu s-a întâmplat nimic.
Dar dacă tot s-a organizat
şi s-au cheltuit nişte bani,
măcar să votăm”, a explicat
o femeie.

Trei tineri se apropie
de secţia de votare.
„Vrem să votăm ca să
schimbăm ceva, cu toate că
ne cam încurcă vârstnicii,
care nu ştiu cu cine să voteze. Sigur, de multe ori îi

Ce au declarat la ieșirea
de la urne politicienii
clujeni și persoanele publice
EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
„Aceste alegeri, dincolo
de dimensiunea lor
internă, sunt despre
viitorul Europei, despre
viitorul României în UE.
Am votat pentru cei care
pot asigura cu demnitate
parcursul european al
României, am votat cu cei
care pot asigura continuitatea proiectului european şi
consolida UE. Am votat la ambele alegeri, atât pentru
PE, cât şi pentru referendum. Dacă nu participăm atunci
când se iau aceste decizii majore despre viitorul nostru,
după aceasta este foarte greu să corectăm.“

IOAN AUREL POP | rector Universitatea
Babeș-Bolyai Cluj
„Am votat, în primul
rând, cu gândul la
stabilitatea Uniunii
Europene. Şansa
României pentru viitor
cred că este integrarea
într-o Europa puternică şi
validă şi egală pentru toţi,
iar in ultima vreme se văd anumite derapaje în
funcţionarea Uniunii Europene şi am votat cu gândul să
întărim această Uniune.“

CORINA CREȚU | candidat Pro România
la europarlamentare
„Am votat cu speranţa
unui nou început. Îmi
pare bine să ﬁu în cadrul
organizaţiei Cluj, a
judeţului, a organizaţiei
din Cluj-Napoca. Am venit
să votez pentru echipa
noastră de profesionişti,
pentru un viitor mai bun
pentru România, un viitor care sigur să ne întărească
prestigiul şi respectul în cadrul Uniunii Europene.“

IOAN RUS | Pro România
ALEGĂTOR

tat acolo la secţia de votare,
dar nu ne-a pus nimeni ştampila. Am votat cum am putut”, a spus una dintre ele.
O familie numeroasă tocmai ieşea din căminul cultural. La început sfioşi, nu
vor să dea declaraţii. Apoi
fiecare doreşte să îşi spună oful. Nimic nu merge
bine în România, nici din
punct de vedere economic,
nici sanitar.
„Am votat pentru viitorul nostru! Am votat şi pentru Europarlamentare şi pentru referendum. Am votat
pentru bine. Părerea mea este că nu merge bine. De la
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încurcă întrebările, dar de
data aceasta cred că au fost
puse destul de clar. Sper ca
toată lumea să voteze da şi
da”, a mărturisit o tânără.
Indiferent ce au ales pe
buletinele de vot, majoritatea alegătorilor au mers
să îşi exercite acest drept
sperând că le va fi mai bine în viitorul apropiat. Toţi
simt lipsuri, toţi vor un „mai
bine” pe care nu ştiu unde
să îl caute şi nu ştiu dacă
îl vor găsi vreodată. Vârstnicii îşi pun speranţa în tineri, iar tinerii încep să conştientizeze cât este de important votul.

„Eu am votat cu speranţa
unei structurări solide a
unei noi stângi europene
adevărate în România.
Şi am votat şi pentru
referendum şi pentru
Pro România”.

KELEMEN HUNOR | lider UDMR
„Am votat pentru o
Uniune Europeană
puternică, în care vocea
comunităţii maghiare
se va auzi, avem nevoie
de o reprezentare
puternică. Am votat
pentru o prezenţă solidă
în PE. La fel, am votat şi
la referendum şi recomand tuturor cetăţenilor cu drept
de vot să meargă la urne şi să voteze, ﬁindcă astăzi este
ziua în care nu putem ﬁ nici obosiţi, nici dezamăgiţi,
trebuie să ﬁm prezenţi la vot.“

MIHAI GOȚIU | senator USR de Cluj
„Am votat pentru
încrederea că se poate
schimba această ţară, că
se poate schimba
politica din România,
că putem trimite la
Bruxelles oameni
competenţi, care sunt
profesionişti înainte de a
intra în politică şi care au
demonstrat că pot face treabă bună şi pot ajuta la
atragerea fondurilor europene. Evident, am votat şi la
referendum, pentru a da un semnal clar că cetăţenii
României susţin justiţia, luptă împotriva abuzurilor
şi tuturor atacurilor din ultimii ani la adresa justiţiei.”.
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A început a XVI-a ediție
a festivalului Galactoria!
Zeci de spectacole ale absolvenților Facultății de Teatru și Film
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro
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Galactoria este festivalul
absolvenţilor Facultăţii
de Teatru şi Film din
cadrul Universităţii „Babeş
– Bolyai” din ClujNapoca,
în cadrul căruia îşi vor
prezenta munca din anii
de facultate.
La cea de-a XVI-a ediţie a festivalului, absolvenţii îşi propun
să aducă în atenţia dumneavoastră principalele producţii ale secţiilor de Actorie, Regie şi Teatrologie (de la ambele linii de studiu: română şi maghiară), producţii care, anul acesta, se vor
desfăşura sub tema BazArt.
În următoarele câteva zile se
va desfăşura Galactoria, la care
sunt aşteptate nume mari ale
teatrului românesc, pentru a putea vedea cum au evoluat studenţii în cei trei ani de facultate. Galactoria nu este un festival mare, însă este unul plin de
suﬂet, pe care studenţii îl pregătesc de la zero, ocupându-se
de el în cele mai mici detalii.
Timp de un an de zile, viitorii
actori au adunat donaţii pentru
a putea realiza acest eveniment
care durează zece zile şi care

înglobează numeroase spectacole inedite, la care ei au lucrat
în toţi aceşti ani de facultate.
Evenimentul este unic în spaţiul universitar românesc şi le
oferă absolvenţilor perspective
pentru viitoarele lor cariere. Galactoria pune faţă în faţă viitorii actori şi regizori cu potenţialii angajatori: directori de teatre, directori de case de producţie, regizori, critici etc.

Bazarul artei
Tema aleasă pentru ediţia din
acest an, a XVI-a, este BazArt.
„Un bazar artistic cu caracteristicile lui tradiţionale (punem la dispoziţia oricărui doritor produse artistice teatrale variate, diferenţiate de speciﬁcitatea ﬁecărui student), dar reactualizat de noua generaţie, ﬂexibilă, disponibilă şi să primească şi să ofere. Bazarul devine
astfel un spaţiu liber, viu colorat, aglomerat, în care ﬁecare
îşi poate găsi ceva pe placul lui”,
transmit organizatorii.

Spectacole
pentru toate gusturile
De la an la an, festivalul a
crescut, s-a îmbogăţit, iar în perioada 27 mai – 5 iunie, gene-

raţia care ﬁnalizează studiile în
acest an vor pune în scenă peste 20 de spectacole şi concerte.
Sunt 10 zile pline atât pentru ei,
cât şi pentru apropiaţii lor, care
vor alerga de la un spectacol la
altul, ca într-un maraton.
Pentru cei care doresc să se
relaxeze şi să râdă în hohote,
absolvenţii au pregătit două
spectacole Commedia dell’Arte,
„Şi poţiunea...?” şi „Talpa lui
Venus”. Măştile carnavalului
veneţian vor ﬁ prezente pe scena clujeană, cu glume inedite, gândite chiar de studenţi,
care ilustrează intrigi încă actuale. De asemenea, pentru cei
care sunt mai serioşi, pasionaţi de realismul psihologic,
sunt spectacole precum „Camera” de Harold Pinter, „Chelnerul Mut” sau „Almost maine”, piese care îţi dau de gândit multă vreme după aplauze. Chiar şi viaţa artiştilor de
circ cu bune, cu rele, cu iubiri
şi dezamăgiri este ilustrată în
cadrul spectacolului „Cel”, în
regia lui Radu Tudosie.
Desigur, acestea sunt doar
câteva exemple, BazArtul ﬁind
mult mai variat. De asemenea,
serile festivalului se încheie cu
concerte şi petreceri.

Peste opt decenii de la inaugurarea
Muzeului de Antichităţi din Cluj
PROMOVARE

Abonează-te la

monitorul
0264.59.77.00

Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei aniversează
luni, 27 mai, 86 de ani de
la deschiderea oﬁcială a
Muzeului de Antichitati de
pe lângă Institutul de Studii
Clasice Cluj, condus de profesorul Emil Panaitescu.
În 1963 instituţia a devenit
Muzeul de Istorie din Cluj, iar
din 1994 are denumirea sub
care e cunoscut astăzi, de Muzeul Naţional de Istorie a Tran-

silvaniei. Indiferent de nume,
din 1933, instituţia a funcţionat neîntrerupt în actualul sediu de pe strada Daicoviciu nr.
2 (fostă str. Gherescu).
,,MNIT este muzeu de istorie, dar în acelaşi timp este
şi istorie în sine, cu un traseu
punctat de evenimentele ce au
marcat parcursul transilvănean
în contextul istoric naţional şi
European al ultimului secol,
de la primele iniţiative de con-

stituire ale acestuia, pâna la
muzeul de azi’’ aﬁrmă Felix
Marcu, managerul MNIT.
În acest sens, o altă dată
importantă în istoria constituirii Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei e şi 8 septembrie, când se împlinesc 160
de ani (1859) de la aducerea
statutelor Asociatiei Muzeului
Ardelean de la Viena, deschis
oﬁcial după două luni, în
23-25.11.1859.
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TIFF. Cel mai complex program de până
acum, pentru copii, părinți și profesori!
Copii, tineri, părinți, bunici și cadre didactice sunt așteptați, începând din 31 mai, la o nouă ediție EducaTIFF,
programul de educație cinematografică al Festivalului Internațional de Film Transilvania
Programul include 14 proiecţii de ﬁlm şi şapte ateliere, structurate pe diferite categorii de vârstă, preşcolarii având rezervate 2
proiecţii de scurtmetraje
animate, non-verbale,
care nu necesită traducere. Părinţii şi profesorii
au, în premieră
în EducaTIFF, propriul
atelier de educaţie digitală şi o proiecţie specială,
ambele tratând
teme importante
în educaţia tinerilor.
Toate filmele de lungmetraj şi scurtmetraj selectate
în secţiunea EducaTIFF sunt
prezentate în premieră în
România.
Pentru elevii din clasele
mici ﬁlmele cele mai potrivite sunt Rocca (8 ani+), o
producţie germană despre o
puştoaică extrem de carismatică şi inventivă, care le
va aminti celor mari de Pippi
Şoseţica şi Vacanţa mea extraordinară cu Tess (9 ani+),
o sensibilă şi amuzantă poveste despre cum să-ţi cre-

Program filme:
„Rocca / Rocca Changes The World” – recomandat de la vârsta
de 8 ani +
Vineri, 31 mai, ora 10:00 la Universitatea Sapientia (Calea
Turzii) și joi, 6 iunie, ora 12:00 la Cinema Dacia (Mănăștur).
„Colonia / The Colony” - recomandat de la vârsta de 12 ani +
Vineri, 31 mai, ora 12:00 la Cinema Dacia și miercuri, 5 iunie,
ora 10:00 la Universitatea Sapientia (Calea Turzii).
Calup scurtmetraje – recomandat de la vârsta de 5 ani +
Sâmbătă, 1 iunie, ora 10:00 la Universitatea Sapientia (Calea
Turzii) și marți, 4 iunie, ora 12:00 la Cinema Dacia (Mănăștur).
„Noi, coioții / We the Coyotes” – recomandat de la vârsta de 15 ani +
Sâmbătă, 1 iunie, ora 12:00 la Cinema Dacia (Mănăștur)
„Unde ne e locul? / Where We Belong” - duminică, 2 iunie, ora
10:30, la Universitatea Sapientia
Proiecție specială pentru părinți și cadre didactice, în prezența regizoarei Jacqueline Zund și a psihologului Domnica Petrovai. La
ﬁlm pot participa și copii, de la vârsta de 12 ani+.
Filmele selecționate vor ﬁ difuzate în premieră, în cadrul festivalului TIFF

ezi propriul „antrenament de
singurătate”.
La categoria de vârstă 12
ani+, printre recomandări
se numără multi-premiatul
ﬁlm canadian Colonia şi animaţia daneză Ninja în pătrăţele, comedia care îmbină un
atac asupra consumerismului, cu bullying-ul şi cu vendeta personală a unui antic
războinic japonez.

Adolescenţii (15 ani+) au
parte de două propuneri îndrăzneţe: Noi, coioţii şi Dispariţia. Coioţii vin să le pună
liceenilor o întrebare teriﬁantă: crezi că eşti în stare să dai
piept cu viaţa, de capul tău,
atunci când termini şcoala?
Dispariţia e ﬁlmul american din selecţie, însă nu e
nici pe departe genul de ﬁlm
american de pop-corn, ci un

urmaş demn al celebrului
Twin Peaks, care îi invită pe
tineri să guste din ceea ce înseamnă cinema-ul de autor.
Părinţii şi profesorii sunt bineveniţi la toate proiecţiile
EducaTIFF, însă în mod special pentru ei programul include documentarul elveţian
Unde ne e locul?
Proiecţiile EducaTIFF sunt
urmate de discuţii libere pe

temele prezentate pe ecran,
cu scopul de a încuraja dezvoltarea limbajului cinematograﬁc, moderate de Daniel Iftene, cadru didactic al Facultăţii de Teatru şi Film şi Raluca Bugnar, selecţioner EducaTIFF. Copiii şi adolescenţii
sunt invitaţi să scrie sau să
ﬁlmeze cronici cu care să participe în Competiţia Tineri Critici de Film, în cadrul căreia

va ﬁ acordat câte un premiu
la ﬁecare categorie de vârstă:
preşcolari şi ciclu primar, gimnaziu, liceu.
Biletele la proiecţiile de ﬁlme EducaTIFF costă 12 lei şi
pot ﬁ cumpărate online sau
de la casieriile TIFF. Cadrele
didactice şi adulţii care însoţesc grupuri de de minim 5
copii beneﬁciază de acces gratuit, pe bază de rezervare.
PUBLICITATE

CAMPANIE PENTRU CONȘTIENIZAREA IMPORTANȚEI AUZULUI

CLARFON SPRIJINĂ CALITATEA AUZULUI

Motocicletă Harley Davidson din 1972,
personalizată, expusă în premieră la Cluj
Clujeanul Dorin Racz,
care face motociclete personalizate, a expus, pentru
prima oară în România, o
motocicletă Harley
Davidson Ironhead din
anul 1972 modernizată
pentru secolul al XXI-lea,
cu care s-a clasat pe locul
9 la Campionatul Mondial
de la Kol.
Dorin Racz a participat,
sâmbătă, în comuna Gilău,
judeţul Cluj, la Festivalul „BikeFest”, manifestare care reuneşte peste 1.000 de motociclişti din ţară şi străinătate
şi unde a prezentat, pentru
prima oară în România, o motocicletă Harley Davidson
Ironhead din anul 1972 pe care a modernizat-o şi a adus-o
la nivelul secolului al XXI-lea.
„Am botezat motocicleta
«Rise of Anarchy» şi am con-

AI APARAT AUDITIV
MAI VECHI DE 3 ANI

?

DORIN RACZ | motociclist
„Am botezat motocicleta «Rise of Anarchy»
şi am construit-o pentru un client, special pentru
concursuri. Am participat cu ea la numeroase
concursuri internaţionale de custom bike, am
câştigat un premiu în Elveţia şi am reuşit să mă clasez
pe locul 9 la Campionatul Mondial desfăşurat la
Koln. Am expus-o sâmbătă la BikeFest în Gilău
pentru prima oară în România, iar în toamnă voi
participa cu ea la o expoziţie de motociclete în SUA.“
struit-o pentru un client, special pentru concursuri. Am
lucrat cam un an pe ea, dar
a meritat. Am refăcut-o de la
zero, am modernizat-o şi am
adus-o în secolul al XXI-lea.
I-am pus roţi noi, ţevile de
eşapament au o formă specială, cu alamă la capete, rezervorul e schimbat şi am
crescut capacitatea cilindrică
de la 900 cmc la 1100 cmc.
Am participat cu ea la numeroase concursuri internaţio-

nale de custom bike, am câştigat un premiu în Elveţia şi
am reuşit să mă clasez pe locul 9 la Campionatul Mondial desfăşurat la Koln. Am expus-o sâmbătă la BikeFest în
Gilău pentru prima oară în
România, iar în toamnă voi
participa cu ea la o expoziţie de motociclete în SUA”, a
spus Racz.
Festivalul „Bikefest” a avut
loc în perioada 24-26 mai în
comuna Gilău, judeţul Cluj.

Vino cu aparatul auditiv
în cabinetul Clarfon din
Cluj
Str. Moţilor, nr. 9,
cabinet nr. 4

Str. Ion Popescu Voiteşti,
nr. 2 - 4, ap. 8

0264 430 534

0264 434 150

0730 110 114

0731 600 614

și primești GRATUIT o OLIVĂ nouă
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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“ prezicătoare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI
APARTAMENTE
¤ Vând apartament cu 2 camere, decomandat, suprafaţa 52
mp, et. 1, str. Teleorman, mobilat, utilat, preţ 86.000 euro, negociabil. Informaţii și alte detalii
la tel. 0740-694047.
¤ PF vând apartament 3 camere
pe Calea Turzii, 79 mp utili, decomandat, mobilat, utilat, ideal pentru locuinţă închiriere, investiţie.
Apartamentul este compus din 2
camere, 1 living, 1 bucătarie, 2
băi, 2 balcoane, 2 spaţii de depozitare, loc de parcare cu CF. Pret
119.900 Euro, negociabil. Tel.
0745-025163, 0726-337157.
CASE/CABANE
¤ Vând casă cu grădină în comuna Vorniceni, str. Uzinei, judeţul Botoșani, cu multe auxiliare pe lângă casă. Pentru informaţii suplimentare și alte detalii
sunaţi la tel. 0763-769120.
TERENURI
¤ Vând 19130 mp teren, str. Valea
Fânaţelor, zona de case, 27 m front
la drum, carte funciară, cadastru,
curent electric, preţ 10 euro/mp. Informaţii și detalii suplimentare la
telefon 0747-968769. (5.7)
¤ Vând 2 parcele de teren lângă lacul din Chinteni, supr. 613
mp, front 18 ml la drum judeţean, preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii suplimentare la tel.
0745-251703.
¤ Vând teren intravilan în supr.
de 400 mp, front 14,61 ml și teren în supr. de 2438 mp front,
22 ml la șoseaua asfaltată, curent, apă, gaz în apropiere. Cei
interesaţi pentru detalii, pot suna la tel. 0734-777772.
¤ P.f.vând teren 52463 mp. situat
în zona metropolitană (Oradea)
la ieșirea din Osorhei spre Cluj cu
front de 80 m la E60. Pret 9 eur/
mp.Tel.0774033770 (26.30)
¤ Vând teren în supr. de 800
mp, front 17,78 ml la sosea
asfaltată, în centrul satului Măcicașu, com. Chinteni, cu toate
utilitatile. Informaţii suplimentare la tel. 0734-777772.
¤ Vând 5800 mp, teren arabil în
sat Câmpenești, com Apahida.

Preţ negociabil. Tel. 0758- 051260
¤ VÂND teren extravilan în apropierea satului Gheorgheni, la 10
km de Cluj-Napoca (locaţie aproximativă: deasupra bisericii reformate, zona sere). Panorama deosebită, aer curat, pomi fructiferi.
Suprafaţa 2900 mp. Informaţii și
detalii suplimentare la tel.
0745-096212.

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 teren în intravilanul Clujului, supr. 500 mp, la distanţa de
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. suplimentare la tel. 0752-397165
sau 0745-501314.
¤ De vânzare teren extravilan în
comuna Cămărașu (jud. Cluj),
hotarele „Iricău și Fântânele”,
arabil 1,60 hectare, respectiv
0,77 hectare. Tel.
0729-442.031.

SERVICII
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la
utilaje de tâmplărie. Informaţii la
tel. 0741-192255 sau
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la
domiciliul clientului, cu garanţie. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0264-547523,
0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, autorizat Porta Doors. Informaţii la tel.
0745-993104.
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SecondTex angajează
vânzătoare

ANUNŢ DE URBANISM

S.C. RENTAL STORE S.R.L. anunță inițierea planului
urbanistic de detaliu „ELABORARE PUD ŞI D.T.A.C. –
EXTINDERE ŞI REPARAŢII CASĂ DE VACANŢĂ, BAZIN
VIDANJABIL“, amplasat în com. Gilău, sat Someșu Cald,
trup Săliște, f.n., C.F. 55845, jud. Cluj.
Consultarea propunerii se poate face la Primăria Gilău,
direcția urbanism.
Execut
acoperişuri, reparaţi
de urgenţă,
rectiﬁcări inﬁltraţii
de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi,
acesorii, sorturi.
Informaţii la telefon
0751-813787. (39.40)

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 cioban la oi, cu experienţă, care sa știe să mulgă. Cerem și oferim seriozitate. Pentru
informaţiile suplimentare apelaţi la tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în domeniul alimentaţiei publice, pe postul de BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pricepută, îndemănatică.
Ofer și cer seriozitate maximă.
Pentru oferte vă rog apelaţi
0758-356073.
¤ Caut cioban la oi, cu experienţă,
care să știe să mulgă. Cerem și
oferim seriozitate. Pentru informaţiile suplimentare apelaţi la tel.
0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gastronomiei, part-time (în zilele libere), experienţă în domeniu. Cer și
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel.
0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 18 ani (și pe comunitate),
cat. B și C, cunoscător al lb. germane și engleze. Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 0752-397165
sau 0745-50131

CERERI
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii,
căutăm o garsonieră de închiriat fără mobilă sau semimobilat
pe termen lung. Așteptăm telefoane pe nr. 0746-499960 sau
0759-663204.
UZ CAZNIC
¤ Vând mașină de spălat. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0723-435446. (11.11)
MOBILIER
¤ Vând mobilă de bucătărie, canapea, dulap, mese de birou, pat
cu saltea, oglindă, biblicotecă,
scaune, chiuvetă baie + dulăpior.
Pentru informaţii suplimentare
sunaţi la 0723-435446. (11.11)

MEDICALE
¤ Vând ecograf. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la tel.
0723-435446. (11.11)

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

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărﬁi
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

AUTO-MOTO
¤ Vând autorizaţie taxi + autoturism. Pentru detalii sunaţi la
tel. 0741-028813. (11.11)
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel,
an 2008, 7 locuri, culoare gri,
210.000 km, în stare bună de
funcţionare. Preţ negociabil. Informaţii și relaţii suplimentare
la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997,
pentru programul RABLA, acte
în regulă, 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 telefon 0754-312994.

DIVERSE
¤ Vând bicicletă pentru fetiţe până
în 7 ani. Informaţii suplimentare la
telefon 0799-725180. (1.7)
¤ Vând băncuţă din plastic pentru desen. Pentru inﬁrmaţii apelaţi 0799-725180. (1.7)
¤ Vând biciclete copii. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
0723-435446. (10.11)
¤ Asigur loc de depozitare pământ din evacuări, preţ 70
RON/tonă. Informaţii suplimentare la tel. 0758-051260. (7.7)
¤ Vând covoare. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
0723-435446. (10.11)
¤ Vând nucă în coajă, uscat,
preţ 7 RON/kg, miez de nucă,
curăţată recent, preţ 25 RON/
kg, producţie 2018, a fost recoltată din zonă nepoluată,
produs bio. Informaţii la tel.
0744-955625. (10.11)
¤ Vând 3 saci de grâu pentru
păsări, preţ negociabil. Pentru
informaţii sunaţi la tel.
0741-028813. (10.11)
¤ Vând motor electric, nou, marca
SAYLOR pentru barci pneumatice,
preţ 100 Euro. Informaţii suplimentare la tel. 0744-479172. (10.11)
¤ Vând un PH α temperature
metru digital, portabil, preţ 50
Euro. Inf. la telefon
0744-479172. (10.11)
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0749-435564 sau 0758-939822.

CarWXüHüL
5HvQFĉUFĉUL

(û7,
6
,
0
2
A
(&21
PÇ1ĈL

%
0
6

SHQWUX
LPSULPDQWH

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro
0729–15.86.00

PIERDERI
¤ MORAR MARIUS P.F.A.,
F12/667/20.02.2004, C.U.I.
19679922, pierdut certiﬁcat
constatator. Se declară nul.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate!
Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“,
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezicătoare“ se taxează integral.

Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei,
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor.
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor
înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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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ANUNŢ DE MEDIU
Comuna Belis, titular al proiectului –Modernizare drumuri si strazi in comuna Belis, judetul Cluj’ – anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Cluj a deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul ’Modernizare drumuri si strazi in
comuna Belis, judetul Cluj’, amplasat in intravilanul si in
extravilanul localitatii Belis, judetul Cluj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot ﬁ consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 026441072,
fax 0264410716, e-mail ofﬁce@apmcj.anpm.ro in zilele
de luni intre orele 9,00-14,00; marti-miercuri-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00 -12,00, precum si la
adresa de internet ofﬁce@apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt
AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modiﬁcările și completările ulterioare si Ord. 1798/2007, SC COROZIV INDUSTRIE SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul COD CAEN
2561-Tratarea și acoperirea metalelor(denumire obiectiv) din
localitatea Cluj-Napoca Piaţa 1 MAI nr 4-5 ,judeţul Cluj
Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni –
joi:9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00

ANUNȚ DE MEDIU

SC Marvi Com Service SRL, titular al proiectului
- Construire groapă de împrumut în extravilan, sat Luncani,
comuna Luna, judeţul Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare
fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul „Construire groapă de împrumut în extravilan,
sat Luncani, comuna Luna, judeţul Cluj“, amplasat în extravilanul localităţii Luncani, comuna Luna, judeţul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410720,
fax 0264 410716, e-mail ofﬁce@apmcj.anpm.ro, în zilele
de luni intre orele 9,00-14,00; marti-miercuri-joi între orele
9,00-14,00 si vineri între orele 9,00-12,00, precum și la adresa de internet ofﬁce@apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protectia mediului.
ACORD DE MEDIU

ANUNŢ DE ANGAJARE
A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ-NAPOCA
ORGANIZEAZA CONCURSUL
pentru ocuparea a 1 (unui) post de Muncitor hidrometru(0.13 norma /1 ora /zi) , perioada nedeterminata, la
Sistemul de Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca- Statia Hidrologica Cluj
Statia Pluviometrica Dangau Mare
Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 19 iunie 2019 ora 08.00
- Proba interviu : in data de 20 iunie 2019 ora 12.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii necesare pentru ocupare post vacant;
1.Conditiile speciﬁce stabilite pe baza ﬁsei postului:
- disponibilitatea de a efectua complexul zilnic de observatii si masuratori la statia pluviometrica aﬂata in loc.Dangau Mare sau Dangau Mic
- disponibilitatea zilnica a candidatului la un program
ﬂexibil in functie de evolutia fenomenelor meteorologice
-datorita activitatii de veghe permanenta persoana angajata la statia pluviometrica trebuie sa aiba disponibilitatea
de a supraveghea in permanenta regimul pluviometric, in
toate zilele anului si de a efectua masuratorile pluviometrice si transmisiile ce se impugn .
2. Conditiile speciﬁce referitoare la studiile necesare
pentru ocuparea postului:
- minim studii generale (8 clase)
-vechime in munca : 0 ani
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes –Tisa , str.Vanatorului nr.17 din Cluj –Napoca sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca cu sediul in localitatea Cluj-Napoca , str.Donath nr.157/A
judetul Cluj ,a dosarelor de participare la concurs este in
data de 11 iunie 2019 ora 10,00 .
Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; cererea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, copia
actului de identitate , copiile documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, copie
carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea in munca, cazier judiciar in original ,adeverinta medicala care atesta
starea de sanatate corespunzatoare ,eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie
al candidatului, in original; Curriculum vitae .
Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144
Persoana de contact : Bodea Lia, telefon: 0264433028,
int.144- serv. Resurse Umane

Consorțiul format din:

INDUSTRIA SÂRMEI S.A. în reorganizare judiciară,

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.

prin ALEXEI SEROMOV-administrator special, cu sediul
în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.145, județul
Cluj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezafectarea utilajelor tehnologice din secţiile: TO-Cabluri, Mecanică, Oxigen, Centrala Termică nr. 1“, propus a ﬁ realizat în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.145,
județul Cluj.
Informațiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea
Dorobanților nr.99, și la punctul de lucru Industria Sârmei
SA, cu sediul în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor
nr.145, județul Cluj, în zilele de: luni–vineri între orele
09.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj, în zilele de luni-joi între
orele 09.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

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

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

Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu
Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor,
respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.
25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin
practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement),
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud.
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr.
J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr.
1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de
inventar – preţ de strigare 1,567,150.10 lei +TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 05.06.2019, ora 10:00 la
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești,
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta
în aceleași condiţii în data de 12.06.2019, ora 10:00;
19.06.2019, ora 10:00, respectiv 26.06.2019, ora 10:00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail:
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile mobile poate ﬁ vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro
– secţiunea vânzări – bunuri mobile.
SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator
Av. Marius Grecu

C.I.I. Tod Sergiu Dan
Tod Sergiu Dan

ANUNŢ DE ANGAJARE
În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie
,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca organizează
CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:
- 5 posturi asistent medical generalist PL
- 1 post asistent medical generalist principal PL
- 1 post asistent medical generalist principal S
- 1 post inﬁrmier
- 1 post spălătoreasă
- 1 post brancardier
Proba scrisă va avea loc în data de 18.06.2019, ora
11.00, str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, Sala albastră etaj 4.
Interviul va avea loc în data de 20.06.2019, ora 11.00, la
sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5, Sala de ședinţe etaj 2.
Condiţiile de participare la concurs:
- pentru posturile de asistent medical generalist PL
- studii – diplomă de școală sanitară postliceală;
- 6 luni vechime ca asistent medical generalist.
- pentru postul de asistent medical generalist principal PL
- studii – diplomă de școală sanitară postliceală;
- 5 ani vechime ca asistent medical generalist;
- adeverinţă grad principal.
- pentru posturile de asistent medical generalist principal S
- studii – diplomă de licenţă sau de absolvire a învăţământului superior;
- 5 ani vechime ca asistent medical generalist;
- adeverinţă grad principal.
- pentru posturile de inﬁrmier
- școală generală;
- curs de inﬁrmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România sau curs de inﬁrmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane și certiﬁcare;
- 6 luni vechime în activitate.
- pentru posturiel de: spălătoreasă și brancardier
- școală generală.
Data limită de depunere a dosarelor: 03.06.2019, ora 15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R.
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251,
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu
și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu
Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor,
respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.
25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin
practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement),
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud.
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr.
J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr.
1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
Bunuri imobile după cum urmează:
1. Bază de producţie situată în Dej, str. Bistriţei, nr. 63,
jud. Cluj, compusă din teren în superfaţă de 5.266 mp și
construcţii înscrise în Cartea Funciară – preţ de strigare
275,826.00 lei + TVA;
2. Proprietate imobiliară situată pe str. Panait Cerna –
Splaiul Independenţei Sud, localitatea Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, formată din teren în suprafaţă de 163 mp și
construcţie de tip spaţiu comercial dispus pe mai multe nivele P+1E+M în suprafaţă de 444 mp, înscris în Cartea Funciară – preţ de strigare 680,667.00 lei + TVA.
3. Proprietate imobiliară situată în Bărabănt, str. A.I Cuza nr. 31, jud. Alba, formată din teren în suprafaţă de 1.600
mp și construcţie de tip sediu administrativ P+1E, înscrisă
în Cartea Funciară – preţ de strigare 711,808.00 lei + TVA;
Licitaţia va avea loc în data de 12.06.2019, ora 10:00 la
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești,
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta
în aceleași condiţii în data de 26.06.2019, ora 10:00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail:
sebastian.chindea@solvendi.ro
SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator
Av. Marius Grecu

C.I.I. Tod Sergiu Dan
Tod Sergiu Dan
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COMUNICAT DE PRESĂ
Încă 11 proiecte vor ﬁ ﬁnanţate în cadrul
proiectului Turda Decide!
Primarul Municipiului Turda a suplimentat
cu 700.000 de lei bugetul pentru proiectele
iniţiate de turdeni!
Primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, a
decis suplimentarea bugetului alocat proiectului Turda Decide cu 700.000 de lei, din excedentul bugetar al anului
2018. Hotărârea vine în urma succesului pe care l-a avut
acest proiect, a rezultatelor înregistrate în prima etapă, dovedind interesul major al cetăţenilor în luarea deciziilor,
generarea și cultivarea atitudinii democratice, alocarea și
supravegherea folosirii resurselor publice.
Astfel, pe lângă cele 9 proiecte declarate câștigătoare,
Primăria Municipiului Turda anunţă ﬁnanţarea a încă 11
proiecte depuse de turdeni, cele care urmează în listă conform voturilor obţinute, respectiv:
#68 – Reamenajare parcare şi trotuare, revigorare spaţiu verde şi amenajare pubelă eco – Strada Haţegului, nr.1
#11 – Refacerea zonei verzi de pe strada Rapsodiei, nr.
4, Bloc 2
#54 – Amenajare zona centrală, strada Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 3, bloc 3A
#30 – Amenajarea de parcări iluminate Str. Constructorilor 28, 28A, 30, 32
#83 – La Băltoacă – Loc de agrement pentru vârstnici
şi nepoţi – Zona Băi
#13 – Reamenajarea spaţiului verde de pe strada Rapsodiei nr. 2
#28 – Spaţiu verde, spaţiu curat – Strada Calea Victoriei, nr. 29, bloc B6
#14 – Reamenajarea spaţiului verde de pe strada Nuferilor nr. 5, bloc C8
#5 – Parc de joacă pentru câini – Parcul Central
#66 – Amenajare cimitir – Toate cimitirele din oraş
#76 – Pagina de Web Ecouri
Vă reamintim că toate proiectele câștigătoare vor ﬁ implementate până la sfârșitul acestui an. Informaţii suplimentare despre proiectele care au obţinut ﬁnanţare găsiţi
pe platforma www.turdadecide.ro.
Mulţumim tuturor cetăţenilor care s-au implicat în acest
proiect dedicat tuturor locuitorilor municipiului Turda!
PUBLICITATE

PUBLICITATE

Pe jos, de la Cluj la Șumuleu!
300 km pentru Papa Francisc.
Trei clujeni au pornit din Cluj, pe jos, la Şumuleu Ciuc pentru a asista
la slujba oficiată de Papa Francisc
Trei pelerini au pornit,
vineri, pe jos, din
Cluj-Napoca spre
Şumuleu Ciuc, judeţul
Harghita, unde în 1
iunie vor asista la slujba
oficiată de Papa
Francisc, ei urmând
să străbată peste 300
de kilometri.
Cei trei pelerini au primit, vineri, binecuvântarea preotului romano-catolic Veres Stelian în faţa Bisericii „Sfântul Mihail” din
Cluj-Napoca, apoi au pornit, pe jos, spre Şumuleu
Ciuc, urmând să străbată
300 de kilometri.
Ei vor ajunge la sfârşitul
lunii mai la Şumuleu Ciuc, iar
în 1 iunie vor asista la Liturghia oﬁciată la Sanctuarul Marian de către Papa Francisc.
Jurnalistul de radio Varga-Mihaly Marton, unul dintre cei trei pelerini, a declarat că, pe lângă caracterul
ecumenic, pelerinajul are şi
o componentă caritabilă, în
condiţiile în care, pe parcurs, se va încerca strângerea sumei de 10.000 de euro, necesară tratamentului
medical al unei fetiţe de 14
ani din judeţul Mureş, diagnosticată cu osteosarcom.
Varga-Mihaly a povestit
că şi-a propus să facă această călătorie încă de dinainte de a şti de vizita papei, iar cei trei au asupra
lor şi câte un „Paşaport al
pelerinului”.
„Împreună cu colegul meu
Ferencz Zsolt ne-am propus
încă de anul trecut să mergem în pelerinaj la Şumuleu Ciuc, dar pe atunci nu
ştiam despre vizita Papei
Francisc. Cred că va fi un
moment unic întâlnirea cu
Sfântul Părinte. Vrem să vedem cum este să mergi pe

Sancturarul Marian de la Șumuleul Ciuc este cunoscut în lumea romano-catolică pentru pelerinajul de Rusalii

jos în pelerinaj, 35 sau 40
de kilometri pe zi, în total
300 de kilometri, ce gânduri
ai în timpul drumului, cum
rezistăm fizic şi psihic. Pe
parcursul deplasării, ne vom
caza la biserici şi la pensiuni”, a spus Varga-Mihaly.
Un alt pelerin, Bogya Zoltan, a povestit că, pentru el,

„Vom merge pe traseul Via
Maria, un drum folosit de credincioşi, care porneşte din
Austria şi ajunge la Şumuleu
Ciuc. Facem o tură de anduranţă, dar ﬁind pe un drum
de pelerinaj vom acorda atenţie şi acestei laturi spirituale, astfel că vom spune câte
o rugăciune la ﬁecare biseri-

VEREŞ STELIAN | preot romano-catolic
„Încoronarea
drumului lor va fi
întâlnirea cu
Sfântul Părinte,
care este una
importantă, un
moment istoric
pentru credincioşii
din Transilvania.
Bucuria noastră
este una imensă”.
această călătorie reprezintă
un tur de forţă şi din punct
de vedere fizic, dar şi spiritual, el fiind un experimentat alpinist.

că, unde vom avea întâlniri
cu preoţi şi oameni. Scopul
este să ajungem la Şumuleu
Ciuc şi să participăm la slujba de Liturghie care va ﬁ oﬁ-

ciată de Papa Francisc. Este
un moment important pentru mine, deşi nu sunt romano-catolic, ci reformat”, a
spus pelerinul.
La rândul său, preotul romano-catolic Veres Stelian
consideră că, prin demersul
lor, pelerinii fac un gest care
reprezintă transmiterea unui
mesaj de pace şi întrajutorare adresat tuturor creştinilor.
„Încoronarea drumului lor
va ﬁ întâlnirea cu Sfântul Părinte, care este una importantă, un moment istoric pentru credincioşii din Transilvania”, a menţionat acesta.
Papa Francisc va vizita România în perioada 31 mai – 2
iunie, iar în data de 1 iunie
va vizita Sanctuarul Marian
de la Şumuleu Ciuc, care este vestit în lumea romano-catolică pentru pelerinajul de
Rusalii. De asemenea, Papa
Francisc va ﬁ prezent la Bucureşti, Iaşi şi Blaj.
PUBLICITATE
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După antrenor, U-BT Cluj-Napoca
se desparte și de căpitan

Pe scurt
Rugbyștii termină
pe locul 5
în SuperLigă

„Îți va lipsi Clujul. Iar tu îi vei lipsi Clujului, cu siguranță!”
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro
Ajuns la 35 de ani, sârbul
Aleksandar Rašic va pune
capăt carierei sale după
partidele cu SCM Craiova
din cadrul ﬁnalei mici
a Ligii Naţionale
de Baschet Masculin.
Cu un palmares bogat, care include nu mai puţin de
cinci titluri de campion (două
în Serbia natală şi câte unul în
Germania, Italia şi România),
dar şi alte şapte Cupe (patru
în Serbia, două în România şi
câte una în Turcia şi Italia),
fostul internaţional sârb are la
activ şi trei sezoane în Euroligă, cu Partizan Belgrad şi Montepaschi Siena. De asemenea,
în 2012, acesta fusese inclus
în echipa All-Star a ligii profesioniste din Lituania.
Ajuns în România pentru prima oară în 2015, la Steaua Bucureşti, Rasic s-a întors în ţară în iulie 2016, semnând cu U-BT
Cluj-Napoca, formaţie pentru care a evoluat în ultimele trei sezoane. Acum, după ratarea ﬁnalei
mari a Ligii Naţionale, sârbul se
va retrage la capătul luptei pentru medalia de bronz. Pe site-ul
oﬁcial al echipei a fost publicat
un mesaj emoţionant de despărţire pentru căpitanul „Raške”.
„Se spune că orice început
are şi un sfârşit. Ai dreptate,
sună a clişeu. Ţie nu îţi plac
clişeele. Întotdeauna ai fost un
tip pragmatic. Nu puteai ﬁ altfel, din moment ce ai crescut
într-o familie în care sportul înseamnă enorm. (...) Te-ai îndrăgostit de baschet, dar ţi-au

4 trofee a cucerit Rašic cu U-BT: două titluri de campion, o Cupă a României și o Supercupă a României

U-BT CLUJ-NAPOCA
„Se spune că orice început are şi un
sfârşit. Ai dreptate, sună a clişeu.
Ţie nu îţi plac clişeele. Întotdeauna
ai fost un tip pragmatic. Nu puteai ﬁ
altfel, din moment ce ai crescut
într-o familie în care sportul
înseamnă enorm. (...) Te-ai
îndrăgostit de baschet, dar ţi-au
plăcut, în paralel, toate sporturile.
Din start ai ştiut că vrei să devii
sportiv profesionist. (...)
plăcut, în paralel, toate sporturile. Din start ai ştiut că vrei să
devii sportiv profesionist. (...)
Mai poţi juca, însă ţi-ai dat
seama că ar ﬁ beneﬁc să te
opreşti. Copiii tăi, Julia şi David,
cresc văzând cu ochii. Nu vrei
să ratezi niciun moment din viaţa lor. (...) Nu îţi cataloghezi decizia drept un sacriﬁciu. Nici-

Mai poţi juca, însă ţi-ai dat seama
că ar ﬁ beneﬁc să te opreşti. Copiii
tăi, Julia şi David, cresc văzând cu
ochii. Nu vrei să ratezi niciun
moment din viaţa lor. (...) Nu îţi
cataloghezi decizia drept un
sacriﬁciu. Nicidecum. Retragerea
bate la uşa ﬁecărui sportiv, mai
devreme sau mai târziu. În 20 de
ani de baschet, tu ai demonstrat
profesionalism. (...)“

decum. Retragerea bate la uşa
ﬁecărui sportiv, mai devreme
sau mai târziu. În 20 de ani de
baschet, tu ai demonstrat profesionalism. (...)
La fel, pari pregătit să obţii
medaliile de bronz în dauna Craiovei. Ai rămas în joc şi duci misiunea până la capăt. Probabil,
duminică (n.red. ieri, scor 89-

82 în primul meci cu oltenii) vei
păşi ultima oară pe parchetul
BT Arena, într-o confruntare oﬁcială. Va ﬁ ultima reprezentaţie
în faţa propriilor suporteri. I-ai
cucerit prin personalitatea ta.
La rândul lor, fanii îţi vor rămâne în suﬂet. Le transmiţi că îi
aştepţi la sală şi promiţi că echipa va aborda cu motivaţie ﬁna-

la mică. Pe de altă parte, realizezi că îţi va lipsi totul. Îţi va ﬁ
dor să auzi imnul «Slavă ţie, studenţie!». Îţi va ﬁ dor de atmosferă şi de colegi. Îţi vor lipsi
prietenii speciali, dispuşi oricând să te ajute. Îţi va lipsi Clujul. Iar tu îi vei lipsi Clujului, cu
siguranţă”, sunt doar câteva
fragmente din scrisoarea emoţionantă dedicată sârbului de
clubul clujean.
În urmă cu doar câteva zile,
după eliminarea din semiﬁnalele Ligii Naţionale de Baschet
Masculin în faţa baschetbaliştilor de la CSM Oradea, Mihai Silvăşan a renunţat la postul de
antrenor principal, după 17 ani
de activitate la club. La meciul
cu SCM Craiova, „studenții” au
fost conduși de pe bancă de Dorin Pintea și Branko Cuic.

Jocul de clasament pentru
locurile 5-6 al Superligii CEC
Bank a avut loc duminică,
pe terenul Stadionului
„Olimpia” din Capitală. „U”
Prodvinalco a înfruntat CS
Dinamo București, reușind
să se impună cu 22-17.
Clujenii au ajuns în această
fază după ce au câștigat semifinala play-out-ului cu
ACS Tomitanii Constanța,
scor 40-22, iar Dinamo
București a câștigat cu SCM
Gloria Buzău, scor 16-11.
CSM Știinţa Baia Mare a
câștigat titlul de campioană
a României la rugby, sâmbătă, după ce a învins-o pe
CSA Steaua București cu
scorul de 24-22 (7-3), în finala SuperLigii, pe
Stadionul Municipal din
Bârlad. „Zimbrii” și-au trecut în palmares al șaselea
lor titlu naţional după cele
din 1990, 2009, 2010,
2011 și 2014.

Pászkány,
înapoi la CFR?!
Fostul arbitru Ion Crăciunescu
anunță revenirea în fotbalul
românesc a lui Pászkány
Árpád. Acesta susține că omul
de afaceri s-ar putea implica
din nou la CFR Cluj, după ce
părăsise clubul feroviar la începutul anului 2017. „Se spune că datoriile vor ﬁ plătite de
domnul Pászkány. Din cauza
aceasta nu se mai reglează lucrurile, ca dânsul să vină și să
plătească datoriile, apoi să
preia frâiele clubului. Asta se
vehiculează acum la Cluj, că
preia frâiele clubului, din nou,
eu spun doar ce se vehiculează”, a declarat Crăciunescu,
potrivit Digi Sport, privind
zvonurile din ultima vreme
despre posibilele probleme ﬁnanciare din Gruia.
PUBLICITATE

Emoții mari pentru CFR Cluj
în parcursul european infernal
Campioana României
nu va ﬁ cap de serie nici
măcar la tragerea la sorţi
pentru Turul I preliminar
al Ligii Campionilor.
Cu un coeﬁcient de doar 3.500,
campionii vor avea parte de o dublă de foc încă din primul tur preliminar Champions League, coeﬁcientul „feroviarilor” ﬁind, din
păcate, chiar şi sub cel al campioanelor din Ţara Galilor (The New
Saints, 6.000) sau din Malta (FC
Valetta, 4.250).
Astfel, gruparea pregătită de
Dan Petrescu are nevoie de o doză consistentă de noroc pentru a
evita adversarii puternici din primul tur (9/10 iulie), precum campioanele din Scoţia, Bulgaria, Norvegia, Serbia sau... „sperietoarea”
din Luxemburg, Dudelange. În
cazul fericit în care vişinii vor trece mai departe, gluma se îngroa-
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu
apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:
LUNI, 27 MAI 2019
Între orele 09:00-19:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Taberei numerele 20A, B, C, D; str. Arinilor nr. 3;
Între orele 08:00-16:00
1. Localitatea Muncel;
şă şi mai tare pentru CFR Cluj!
FC Copenhaga (Danemarca), Dinamo Zagreb (Croaţia) şi proaspăta câştigătoare a eventului în
Grecia sub comanda lui Răzvan
Lucescu, PAOK Salonic intrând şi
ele în lupta pentru un loc la „masa bogaţilor”.
Lista completă a posibililor adversari din primul tur: Celtic
Glasgow (Scoţia), BATE Borisov

(Belarus), FC Astana (Kazahstan),
APOEL Nicosia (Cipru), Qarabag
(Azerbaidjan), Steaua Roşie Belgrad (Serbia), NK Maribor (Slovenia), Maccabi Tel-Aviv (Israel),
Sheriff Tiraspol (Rep. Moldova),
Rosenborg (Norvegia), HJK Helsinki (Finlanda), Dundalk FC (Irlanda), Dudelange (Luxemburg),
Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) şi
Slovan Bratislava (Slovacia).

De asemenea, în vederea efectuării de către Compania de Apă Someș S.A. a unor lucrări
de reabilitare a reţelei de canalizare, începând de luni 27.05.2019 ora 08:30 până miercuri
29.05.2019 ora 20:00 se va închide circulaţia rutieră după cum urmează:
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Zrinyi Miklos;
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le
acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă,
care nu pot ﬁ prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării
serviciului în ﬁecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai
ﬁe posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.
Mulţumim pentru înţelegere.

SPORT.

luni, 27 mai 2019

ADIO promovare directă!
Pe scurt
„U” Cluj, campioană
naţională la floretă

Sala de scrimă „Ana Pascu”
din București a găzduit în
perioada 23-24 mai
Campionatul Naţional de
floretă seniori masculin individual și pe echipe, iar
echipa de scrimă a Clubului
Sportiv Universitatea Cluj a
redevenit campioană naţională. Astfel, Radu Dărăban,
Gérard Tuzhanyi, Bartók
Alpár și Mihai Prerescu au
câștigat titlul după un turneu fără pas greșit. CSA
Steaua a devenit vicecampioană naţională, CSU Poli
Timișoara 1 a obţinut medalia de bronz, iar CSU Poli
Timișoara 2 s-a clasat pe locul 4. La ediţia de anul trecut, CS „U” Cluj-Napoca a
câștigat titlul de vicecampioană naţională, în 2017 a
luat titlul naţional, în 2016
a fost vicecampioană, în
2015 a obţinut medalia de
aur, iar în 2014 s-a ales cu
medalia de argint. La proba
individuală, medalia de aur
a competiţiei a fost cucerită
de floretistul Universităţii
Cluj, Radu Dărăban, în timp
ce Bartók Alpár a obţinut
medalia de bronz.

Viitorul, pentru prima
oară câştigătoare
a Cupei României

Universitatea Cluj ține cu dinții de poziția care duce la barajul de promovare
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro
Deşi a învins cu lejeritate,
scor 2-0, pe terenul retrogradatei CS Baloteşti, „U”
Cluj a terminat cu tristeţe
weekendul ce tocmai a
trecut. Atât Academica
Clinceni, cât şi Chindia
Târgovişte şi-au asigurat
matematic promovarea
în prima ligă.
Prima care a obţinut biletele pentru Liga 1 a fost Academica Clinceni, ilfovenii întorcând scorul în duelul dramatic cu FC Argeş, 2-1, declanşând ﬁesta în comuna care numără puţin sub 5.000
de locuitori. Astfel, Clinceniul devine localitatea cu cea
mai mică populaţie de pe harta primei ligi, detronând meteorica apariţie a Victoriei
Brăneşti din sezonul 2010-11.
Formaţia antrenată de Ilie Poenaru a fost condusă mai bine de 70 de minute de piteşteni, însă golurile lui Patriche şi Horşia din ultimele minute de joc au făcut ca trupa ilfoveană să promoveze în
premieră în Liga 1.

Victorie necesară pentru
„U” pe un teren greoi
Sâmbătă, elevii lui Bogdan Lobonţ au avut probleme mai mari cu starea precară a gazonului de la Baloteşti decât cu adversarul, ﬁind la un pas să deschidă
scorul încă din primele minute ale jocului. Goga şi Ale-

Cristi Gavra este golgheterul ligii secunde, cele 22 de reușite cântărind decisiv în lupta pentru promovare

xandru Coman au fost în
prim-planul mai multor acţiuni ofensive, dar inexactitatea în faţa porţii a făcut ca
tabela de marcaj să rămână
nemodiﬁcată în Ilfov. Golgheterul Cristi Gavra avea să
deschidă scorul după o acţiune personală pornită de la
o greşeală a celor de la Baloteşti, punctând pentru a
22-a oară în acest sezon, cu
un şut la colţul scurt după
o cursă-fulger.
Jocul avea să ﬁe tranşat
în debutul reprizei secunde,
atunci când Franco Paraschiv
a fost eliminat pentru cumul
de cartonaşe galbene, iar Al.
Coman a marcat cu o lovitură de cap pentru 2-0. În poﬁda faptului că Universitatea
şi-a mai creat ocazii clare pâ-

nă la ﬁnal, tabela de marcaj
a rămas neschimbată. Cu cele trei puncte în „straiţă”,
„şepcile roşii” aşteptau cu suﬂetul la gură duelul de sâmbătă dintre Chindia Târgovişte şi Luceafărul Oradea, respectiv derby-ul de tradiţie
de la Arad dintre UTA şi Petrolul. Degeaba!

Luceafărul şi UTA,
două speranţe deşarte
Imediat după încheierea
partidei de la Baloteşti, la Târgovişte, pe o ploaie deasă, dar
cu tribunele – cele deschise
pentru public – arhipline,
Chindia lui Viorel Moldovan
pornea în goana pentru punctul care echivala cu promovarea în Liga 1. De peste două
decenii aşteptau dâmboviţe-

nii acest moment, savurat din
plin la ﬁnal de fanii Chindiei.
Deşi Luceafărul deschisese
scorul pe Stadionul „Eugen
Popescu” după ceva mai mult
de un sfert de oră, gazdele au
egalat până la pauză, au întors scorul la reluarea jocului,
punctând de alte două ori în
prelungirile partidei. Victoria
cu 4-1 împotriva orădenilor a
fost mai mult decât suﬁcientă pentru Chindia să declanşeze sărbătoarea, alăturându-se Clinceniului în primul
eşalon şi condamnând Universitatea la lupta la baionetă pentru locul 3.
Rămasă doar cu speranţa
barajului, suﬂarea studenţească şi-a îndreptat privirile
spre Arad, acolo unde orice
alt rezultat decât victoria Pe-

trolului asigura matematic
prezenţa la ultima şansă pentru primul eşalon. Iar prima
repriză de pe Stadionul „Motorul” era cum nu se poate
mai dulce pentru „U”! Însă,
deşi în avantaj cu două goluri, arădenii s-au tăiat ca maioneza în repriza secundă,
încasând patru goluri de la
Petrolul Ploieşti, care păstrează astfel vii speranţele la baraj. În acest moment, „găzarii” sunt la două „lungimi”
distanţă de „U” Cluj, formaţie cu 79 de puncte şi cu un
ultim meci crucial de disputat pentru locul de baraj. Singura consolare pentru „studenţi” este faptul că partida
decisivă este la îndemâna lor,
„acasă”, de 1 iunie, cu Pandurii Târgu-Jiu.

CFR Cluj a câştigat Cupa României la U-19!
Elevii lui Mugurel Dan au răpus „puștii lui Hagi”
Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Viitorul Constanţa a cucerit în
premieră Cupa României la fotbal, în urma victoriei obţinute în
faţa formaţiei Astra Giurgiu cu
scorul de 2-1 (0-1, 1-1), după
prelungiri, în ﬁnala jucată sâmbătă seara, pe Stadionul „Ilie
Oană”, în faţa a circa 11.000 de
spectatori. Pentru echipa antrenată de Gheorghe Hagi acesta
este cel de-al doilea trofeu din
palmares, după titlul de campioană câștigat în 2017. Victoria
Viitorului, care a terminat actuala ediţie de campionat pe locul al
treilea, trimite in extremis
Universitatea Craiova (locul 4 în
Liga I) în primul tur preliminar al
Europa League, în timp ce echipa
lui Hagi va intra din turul al doilea preliminar al aceleiași competiţii. Denis Alibec (î41), respectiv Virgil Ghiţă (î76) și Eric De
Oliveira (î105+1) au fost marcatorii ﬁnalei disputate la Ploiești.

CFR Cluj a câştigat Cupa
României la categoria de
vârstă U-19, după o victorie obţinută cu 3-1 (2-1)
în faţa celor de la
Viitorul Constanţa.
Dobrogenii porneau ca favoriţi în duelul disputat pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti şi
aveau să deschidă scorul încă
din minutul 4, prin Alexadru
Pop, dintr-o poziţie suspectă de
offside. Aron Girsik, fotbalist împrumutat de CFR Cluj tocmai
de la Viitorul a reuşit să egaleze în minutul 9 al partidei după o fază superbă de contraatac al juniorilor din Gruia.
În doar câteva secunde,
Alin Fica avea să o ducă pe
CFR Cluj în avantaj după un

gol reuşit în urma unei gafe
comise de portarul celor de la
Viitorul (î10). Puştii trupei patronate de Gheorghe Hagi au
controlat jocul după duşul rece aplicat de „feroviari”, însă
intervenţiile excelente ale
goalkeeperului Rareş Gal au
păstrat tabela nemodiﬁcată
până în minutul 83. Clujenii
au reuşit atunci un nou contraatac superb, ﬁnalizat cu gol
de Claudiu Nistor, care a tranşat astfel soarta ﬁnalei.
Mugurel Dan nu l-a avut
la meciul de la Ploieşti pe Claudiu Petrila, cel mai important jucător al echipei U-19,
acesta ﬁind suspendat pentru
ultimul meci al competiţiei.
Pentru CFR Cluj, Cupa României adjudecată sâmbătă este
primul trofeu la această categorie de vârstă.

Echipele
CFR 1907 Cluj U-19: Gal – Bud (A. Nistor
54), Rus (cpt.), Bălan, Ispas (Potra 65) –
Dat, Luca, Chira (C. Nistor 65) – Fica,
Girsik, Joca (Covaci 75) / Antrenor:
Mugurel Dan

Viitorul Constanța U-19: Mușat – Ghiță
(Georgescu 46), Leca (cpt.), Vlad, Nedelea
(Mureșan 65) – Călin – Tucaliuc (Negrean
75), Matiș (Pocol 86), Haită (Pitu 46) – Pop,
D. Halep / Antrenor: Cristian Cămui

